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In dankbare herinnering aan 

Zr. LEONARDA 

HENDRIKA MARIA SCHOORLEMMER 

Zij werd geboren te Heino op 20 december 1895. Haar 
intrede bij de Congregatie Zusters van St Jozef te 
Amersfoort was 1 augustus 1922. Zij deed haar geloften 
op 4 februari 1924. 
Voorzien van het Sacrament van de Zieken, overleed zij 
op 3 januari 1993 te Delden. 
Wij hebben op 7 januari d.a.v. liefdevol afscheid van haar 
genomen en te rusten gelegd, bij haar medezusters, op 
het r.k. kerkhof te Delden. 

Zuster Leonarda kreeg na haar toetreding in onze 
gemeenschap de opdracht om te zorgen voor zieken en 
ook vo_or bejaarde mensen. Deze taak vervulde zij met 
grote helde en toewijding. Zij deed dit in verschillende 
huizen van onze Congregatie. In Alphen a/d Rijn was Zij 

7 jaren. De moeilijke crisisjaren en daarna de oorlog 
bracht zij in Harlingen door. Vanaf 1949 was zij 
werkzaam in Delden. Zij was een van de zusters die met 

hart en ziel zich inzette voor wat we nu de 
gezondheidszorg noemen. Met hun liefde, gebed en 
werk is er zeer veel opgebouwd. Zuster Leonarda was 
een bescheiden vrouw die niet direct op de voorgrond 
trad. Samen met de Overste gaf zij medeleiding aan de 
communiteit. Zij zelf hield van gezelligheid, kaarten, 
borduren. Zij schiep een sfeer waarin je op verhaal kon 
komen. Jezus was voor Zuster Leonarda de Leidsman 
hetlicht der wereld (Johannes 8 : 12), die wilde zij volgen: 
Ze was zich bewust van 't woord van Jews: "Ju1 ,e zijn 
het licht der wereld." (Matteus 5 : 14). Zij liet haar licht 
sch ijnen voor ieder die haar hulp nodig had. Zo kon Gods 
werk aan 't Licht komen en mogen wij de Eeuwige erom 
verheerlijken. 

Na haar werkzaam leven mocht Zuster Leonarda nog 
vele_iaren genieten in Huize 'St Jozef', totdat zij zelf hulp 
nodig had. Deze hulp werd haar liefdevol geschonken, 
ook in 't 'St. Elisabeth' Verpleeghuis te Delden. 

Wij zijn dankbaar dat God ons deze zus, medezuster en 
tante heeft gegeven. Dankbaar zijn we ook dat zij in volle 
overgave en rust haar leven teruggaf aan haar 
Schepper. 

In liefde blijven wij Zuster Leonarda Schoor1emmer 
gedenken. 




