
Een fijne en dankbare herinnering aan 

Johanna Alberdina Schlepers - Viskaal 

weduwe van Johan Herman Schlepers 

Zij werd op 27 april 1903 geboren in Slagharen. Na een leven 
vol liefde en zorg \'Oor ,·elen is zij overleden op 20 febrnari 
2001 . Wc hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens de 
Eucharistieviering ten afscheid in de Emmauskerk op 24 fe
brnari, waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rust
plaats op het kerkhof. 

Bedroefd, maar heel dankbaar dat we haar zo lang in ons mid
den mochten hebben, nemen we nu afscheid van een lieve en 
zorg7.arne moeder, oma en overgrootmoeder. 

"Klein van stuk, maar groots in wie ze was·'. Zo kunnen we 
haar het best typeren Ilaar hele leven heeft in dienst gestaan 
van de mensen om haar heen. Haar handen en haar hoofd ston
den nooit stil; altijd was ze in de weer om voor anderen te zor
gen. Of het nu ging om een kopje kotlie of een paar eigen 
gebreide sokken, niets was haar te veel. 

Toen haar man rnim 35 jaar geleden overleed kwam ze alleen 
te staan. Het was een enonne klap voor haar, omdat ze hem zo 
lang zelf had verzorgd. Gelukkig vond ze een goed thuis bij 
haar zoon Johan op de Thij. Daar liet ze zich graag door hem 
verzorgen en verwennen en genoot van de sociale contacten 
die ze heel trouw onderhield. 

Ze was gek op haar gezin; haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Hoe oud ze ook was; ze ging met de tijd 
mee en bleef geinteresseerd in hun wel en wee, ook als dat 
eens anders liep dan ze zelf gewend was 

Vijf jaar geleden moest ze verhuizen naar de Molenkamp 
Hoewel ze daar in het begin wel tegenop zag, heeft ze haar 
draai toch heel goed weten te vinden. Ze deed overal aan mee 
en was er altijd bij. Ook had ze een heel goed contact met 
buunnan Bemard. Ze hebben veel aan elkaar gehad. 

Er zouden boeken voor nodig zijn om alle herinneringen in op 
te slaan, maar de laatste bladzijde van haar eigen leveosboek 
was volgescllt'even. Zacht en rnstig werd het dichtgeslagen en 
is ze overleden. 

We vertrouwen erop dat ze nu op een plaats is aangekomen, 
waar ze weer samen zal zijn met haar overleden man, haar 
1.oon en schoondochter en alle mensen die ze in haar leven 
moest missen. 

Heer, geef haar de eeull'ige nlSI! 

Voor uw blijken van belangstelling en meeleven tijdens de 
afgelopen dagen willen we u harte! ijk bedanken. 

Kinderen 
klein- en achterkleinkinderen 




