


Met dankbaarheid denken wij terug aan 

Wilhelmina Helena Theodora 
Maria Teubner 

sinds 1941 \\('duv.e van 

Cornel is J . W. van der Schoot 

Doesburg. 14 november 19()6 

Tilburg , 20 september 1994. 

Mevrouw Wi ll van der Schoot-Teubner was een 

markante vrouw die in haar leven veel heeft 

meegemaakt. Na vij f gelukkige huwel ij ksjaren 

overleed haa r man. Ze was gedwongen Hil le

gom te verlaten en wee r bij haa r ouders te gaan 

wonen . Ze pak te haar oude beroep van apothe· 

kersassistente weer op. volgde cursussen en 

werd in 1948 maatschappel ij k werkster bij de 

Wollenstoffenfabrie ken N.V. Janssens De 

Horion. Met veel toewijding hee ft 1.ij deze 

fun ktie vervuld tot na haa r pensionering. In 

deze periode bezocht ze ziekt' medewerker, en 

probeerde steun te gevt!n in thuis-,it uatie, ; aan· 

vankelijk op de fiets. later met haar bekende 

Dafje. 

11,fovrouw van da Schoot was een onafhanke

lijke vrouw. met een sterk verantwoordelij k

heidsbesef. niet altijd even gemakkelijk , noch 

voor haarzelf noch voor haar omgeving. Ze wist 

wat ze wilde en bracht dat du idel ijk tot uiting. 

Veel mensen hadden een plaats in haar hart. Ze 

was trouw in haar vriendschappen en a ltijd 

allent bij verjaardagen en andere bij7.onde re 

gebeurten issen met kaarten en gedichtjes. Ze 

was ga,tvrij en wist voor zich1.elf en anderen 

geze lligheid te scheppen. Ze maakte a nderen 

ook graag dee lacht ig in haar liefde voor haar 

bloemen. vogeltjes en tuintje en was dol op 

haar hondje . 

Mevrouw van der Schoot leefde volgens duide

lijke patronen. Haar geloof betekende heel veel 

voor haar. Dagelijks maakte ze haar gang naar 

de kerk . Het geloof heeft haar de kracht gege

ven haar naderende e inde te aanvaarden . We 

zu llen haar missen. in de fami lie . in haar vrien

denkri ng en in de parochie . 

Moge God haar belonen voor alles wat ze voor 

mensen heeft gedaan. 




