


Ter dankbare gedachtenis aan 

DIETE SCHRÖDER 
echtgenote van 

J. E. A. M. DIERICK 
Zij werd 4 maart 1899 geboren te Alkmaar. over
leed gesterkt door de H. Sacramenten 6 december 
1973 te Denekamp, waar haar lichaam is te ruste 
gelegd. 

"Ik mag op een 11elukkig leven terugzien. Ons hu
welijk was goed. Ik ben blij met mijn kinderen en 
schoondochters; in mijn ziekte heb ik ze het beste 
leren kennen. Ik hoop dat ze zo blijven en ook ~e
lukkig worden. - Ik was nog graag wat jaren hier 
gebleven vooral voor m1in goede man, maar nu mijn 
t1Jd gekomen is, zal ik gaan. - Ik ben niet bang om 
te sterven; al weet ik niet wat het hiernamaals 
precies is. Als mens had ik ook mijn fouten. m•ar 
ik heb mijn best gedaan : en God noemen wij toch 
onze Vader." H~lder van geest en zich bewust dat 
haar leven een einde aing nemen; sprak ZiJ zich al· 
dus in alle eerlijkheid en eenvoud uit. 
Hoe zagen anderen haar! Een priester zeide eens 
van haar. dat zij een anima naturaliter christtana be
zat, d.w.z. een 11eest die va'l nature een geestel11ke 
inslag heeft . Inderdaad heeft zij spontaan aan2evoeld 
en in practiik Rebracht, wat Christus O'lS als het be· 
langri,kste in het leven aanwees: openstaan voor an
deren. zich aan hen wepschenken. Haar m<1n vond 
bij haar de peborRenh<'id <>n steun, die h1J b1J z1in 
zw;iir brrocp nodi11 had. Z iJ interesseerde zich voor 
zijn werk en re~pectt"erde zijn "anders zijn11 EC"n 
lieve wijzr vrouw, hem uiterst dierbaar op wie hij 
trots was. 
Haar kinderen zullen hun unieke moeder nooit ver
&ctcn. Hootb<'~a.1fd hreft z1J van het vele goede en 
mooie dJt ZIJ bezat, veel aan haar kinderen ovcrgr.-

dragen: een juiste verhouding tot God; goedheid, 
mildheid, verdraagzaamheid voor iedere medemens; 
'n eenvoudige en sobere levenswijze; ook hevige in
teresse voor literatuur en kunst. Wat zij nu zijn 
danken ZIJ voor een niet gering deel aan haar. Ge
lukkig, zij en haar schoondochters hebben dat begre
pen en hoog gewaardeerd. 
Verdere nabestaanden, vriendinnen en vrienden wa
ren haar dankbaar voor ha.ar trouwe vriendschap, 
haar blij en optimistisch karakter, ha.ar eerlijk en 
symphathiek meeleven met ieder die leed of onrecht 
ondervond, haar oprechte hartelijkheid verbonden 
met haar ontwapende soms onhandige eenvoud. leder 
die haar mocht ontmoeten nam zij voor zich in. 
In één woord een moedia. bijzonder begaafd, sym
pathiek en gevend mens. In haar heeft Christus zich 
teruggevonden, door haar deed God zijn gaven aan 
velen toekomen. - In haar heeft Hij zeker behagen 
gehad. Het hiernamaals is een voortzetting van het 
leven hier. Daarom weten WiJ haar nu in Gods lief
de voor goed geboriien. Voor ons de grootste troost 
in deze ernstige dagen. Tot ziens biJ God 1 


