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In dankbare herinnering aan 

Lies Schulte - Welhuis 
Ze werd geboren op 7 december 1928 in de Lutte 
en overleed op 30 januari 2009 in het verpleeghuis 
"Gerardus Majella" te Denekamp. 
We hebben haar voor het laatst in ons midden 
gehad tijdens de Uitvaartplechtigheid op 3 februari 
in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we 
haar te rusten hebben gelegd op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

Ma werd 80 jaar geleden geboren in De Lutte aan 
de Paasbergweg, waar ze opgroeide in een gezin 
samen met haar 5 zussen en broer. 
In 1955 trouwde ze met pa en ging ze wonen 
bij hem op de boerderij aan de Kooikerweg in 
Beuningen. Er werden 3 kinderen geboren, Jos, 
Mathie en Marien. 
Er moest hard gewerkt worden en ma had zowel in 
de huishouding als op de boerderij de handen vol. 

Tijdens de ziekte van Mathie bracht ze vele weken 
door in het ziekenhuis te Nijmegen. 
Pa en ma hielden veel van fietsen en samen met 
de kinderen, buren en familieleden trokken ze er 
veel op uit. Ook samen met de kleinkinderen werd 
menig fietstocht gemaakt. 

Samen met pa is ze regelmatig op vakantie 
geweest. Georganiseerde busreizen met als 
hoogtepunt een reis naar familie in Canada 
hebben diepe indruk gemaakt. 
Ook genoot ze van de regelmatige bezoeken aan 
de bingo. 

Door een afnemende gezondheid moest ze 
helaas anderhalf jaar geleden naar Losser en 
aansluitend naar het verpleeghuis "Gerardus 
Majella" in Denekamp. 
Hier had ze het erg naar haar zin. Ze was graag 
tussen de mensen en deed gezellig en vrolijk aan 
allerlei activiteiten mee. Dit tot tevredenheid van 
pa en ons. In december mocht ze nog haar 80ste 
verjaardag vieren in bijzijn van haar familie. 
Ze ging graag naar buiten met de rolstoel even 
het dorp in. Haar laatste uitstapje was nog met 
Rianne 2 weken geleden. 
Ze verheugde zich ook erg op het 25-jarig 
huwelijksfeest van Marien en Jos. De kaart had 
ze bij zich en liet deze aan iedereen zien. 
Vorige week nog zei ze: "doar goak wa hen". 
Triest is dat ze juist op dat moment erg ziek werd 
en is overleden. 

Wij willen u hartelijk danken voor alle steun en 
medeleven die we mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma. 

Gerard 
Kinderen en kleinkinderen 


