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Onze ogen kunnen jou niet meer zien. 
Onze handen kunnen jou niet meer aanraken. 
Maar als we 111 ons hart k~'ken. 
weten "'e dat J6 er nog bent 

Met liefde en dankbaarheid blijven 
wij denken aan 

Lies Schulte 

sinds 24 februari 1989 
weduwe van Gerhard Klaas 

Moeder werd geboren op 12 januari 1929 te 
Losser (Mekkelhorst). Op 1 november 1994 
is ze geheel onverwacht overleden. 
Na de Eucharistievierin op 5 november 1994 
in de parochiekerk van O.L. Vrouw Tenhemel
opneming vond de crematieplechtigheid 
plaats in crematorium "Enschede" te Usselo. 

Geheel verslagen zijn wij na het overlijden van 
onze moeder en oma. Op de terugweg van 
haar kaartmiddag is ze door een noodlottig 
ongeval om het leven gekomen. 
Ze fietste altijd over de Enschedesestraat, 
omdat ze dat het veiligste vond. 

Na het overlijden van pa in 1989 heeft ze een 
moeilijke penode doorgemaakt. Toch pakte 
ze de draad weer op, door zelf aan allerlei 

aktiviteiten deel te nemen. Zo genoot ze van 
de wekelijkse bezoeken aan de kaartclub en 
de bingo. Ook ging ze graag fietsen met haar 
zus, schoonzus of een van haar vriendinnen. 
Ze leefde van harte mee met het welzijn van 
haar kinderen en kleinkinderen. Van haar 
kleinkinderen kon ze extra genieten, omdat 
ze daar nu meer tijd voor had. Thuis maakte 
ze het altijd gezellig en iedereen was van 
harte welkom. Met haar rust en opgewekt
heid zorgde ze ervoor, dat iedereen zich bij 
haar op zijn gemak voelde. Ze genoot van 
het leven en had nog zoveel willen doen. Vol
gende week zou ze nieuwe vloerbedekking 
krijgen en daar had ze zich erg op verheugd. 
Voor haar verjaardag had ze graag een foto 
willen hebben van alle kleinkinderen. Helaas 
kan ze daar nu niet meer van genieten. 

Met intens verdriet in ons hart nemen wij 
vandaag afscheid van haar. We zullen haar 
verschrikkelijk missen, maar zijn dankbaar 
voor haar liefde en leven. 

Voor uw belangstelling na het overlijden van 
moeder en oma danken wij U oprecht en har
telijk. 

Kinderen en kleinkinderen 


