
In liefdevolle herinnering aan

TILLIE SCHOOFS-JACOBS

weduwe van
Herman Schoofs † 4-10-2019

* 14-12-1934 Groesbeek † 23-5-2021

Tillie was het zesde kind uit een gezin van negen 
kinderen van Jan Jacobs en Drieka Eikholt.
Haar bijnaam was Tielleke van Jan de Mulder en 
haar hele jeugd speelde zich af rondom omgeving 
Drentselaan in de buurt van de Zuidmolen. Tijdens 
de oorlog zijn ze met het hele gezin geëvacueerd, ze 
vond het een angstige tijd. 
In 1952 leerde ze Herman kennen tijdens het 
bosbessen plukken in het Dekkerswaldse bos 
en na een dansmiddag bij Joop van Jan van Toon 
groeide de liefde. Ze bouwden hun huis op haar 
geboortegrond in de Gooiseweg, in de buurt van 
haar familie.
In 1961 trouwden ze en kregen 3 kinderen, Jeannette, 
Marieke en Eric. Mam was een rustige moeder, 
naaide kleding voor ons en zong heel veel en heel 
graag.
In 1970 heeft mam een ongeluk gehad en ook haar 
narcolepsie ziekte maakte het leven anders dan ze 
had gewild. Maar samen met pap sloeg ze zich er zo 
goed mogelijk doorheen.
Mam ging naar de gymclub en ging graag zwem-
men. Ze genoot vooral van het buiten zijn, in de 
tuin, de bloemen en maakte met Toon en Dien veel 
�etstochten waarbij er onderweg genoten werd van 

de zelf meegenomen kof�e. Op latere leeftijd ging 
ze met pap en haar zus Leida vaak uit eten en samen 
naar het zangkoor.
Haar kinderen kregen partners en daarmee kreeg 
mam ook kleinkinderen. De kleinkinderen noemde 
haar ook wel oma ‘Molen’, omdat ze dicht bij de 
Zuidmolen woonde. Logeerpartijtjes, piepertjes 
bakken en samen naar de McDonald’s. Het waren 
mooie waardevolle jaren.
Vanaf augustus 2018 ging het niet goed met de 
gezondheid van pap en mam en moesten ze afscheid 
nemen van hun vertrouwde, veilige plekje op de 
Gooiseweg. De buurt waar mam haar hele leven 
had gewoond.
Samen met pap kwam ze op een mooi appartement 
op de Eikenhorst te wonen. Ze gingen naar het 
zingen, de bingo en hadden het gezellig met de 
mensen om hun heen. 
Toen pap in oktober 2019 overleed, kreeg mam het 
moeilijk, haar steun en toeverlaat viel weg. Mam werd 
heel liefdevol opgevangen door medebewoners en 
personeel van de Eikenhorst, maar ze verlangde 
naar pap. Op een “mooie” pinksterdag is mam haar 
wens in vervulling gegaan. Ze is rustig ingeslapen, 
in het bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen en 
weer met pap herenigd.
Wij zijn verdrietig dat wij afscheid moeten 
nemen maar ook dankbaar voor de lieve moeder, 
schoonmoeder en lieve oma die zij was. We hebben 
samen een mooi leven gehad.
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