


Dankbaar gedenken we 

BERNARDINA MARIA HENDRICA AL 

weduwe van 
Dirk Jan Valk 

Ze werd geboren te Alkmaar op 29 maart 
1900. Ze overleed, gesterkt door het Sa
crament van de Zieken. in het verpleeg
huis "De CromhoH" te Enschede op 
11 maart 1988. We deden haar uitgeleide 
na de Eucharistie in de St. Jacobuskerk 
op 15 maart d.a.v. Daarop volgde de 
crematieplechtigheid te Usselo. 

Geboren in een groot gezin leerde moeder 
al vroeg haar aandacht op anderen te 
richten. Daardoor was later haar zorg 
voor de kinderen en haar belangstelling 
voor de kleinkinderen ook zo vanzelf
sprekend. Geen verjaardag of ander feest 
werd vergeten, altijd werd er een kaart 
gestuurd of de telefoon ter hand genomen. 
Door haar opgeruimdheid en haar ge
makkelijk-kontakten-maken ontving ze ook 
veel hartelijkheld terug. 
Toen 21 jaar geleden, kort na zijn 
pensioen, vader overleed, overviel haar 
dat volkomen. Maar ze was sterk daarna, 
omdat ze niet toegaf aan zelfbeklag. 
Ze heeft in haar leven veel afscheid 
moeten nemen. En daar had ze het best 
moeilijk mee. Ze had in 1984 dan ook even 
tijd nodig om, komend uit de St. Ger-

trudisparochie in Utrecht, te wennen In 
Enschede waar ze parochiane. van de 
St. Jacobus werd. Maar toen sloot ze 
zich aan bij de soos van ouderen en 
miste ze geen koffieochtend na de zondag
morgenmls. Dan kon ze honderduit ver
tellen over alles wat ze had meegemaakt. 
Half november van het vorig jaar werd 
moeder ziek en ontving ze de H. Zieken
zalving. Maar mede door haar wilskracht 
kon ze naar "De Cromhoff" waar ze liefde
vol werd verpleegd. Ook daar verloor ze 
haar attent zijn voor anderen niet. Midden 
in de 40-dagen tijd, In overgave aan de 
Heer en vertrouwend op de voorspraak 
van Maria. Is ze er gestorven. We zijn 
dankbaar dat we haar zo lang In ons mid
den mochten hebben. En we mogen ge
loven dat ze ook met Christus zal ver
rijzen en, verenigd met allen die haar lief 
waren, zal deelnemen aan het grote Paas
feest bij God. 

"Niemand leeft voor zichzelf, 
niemand sterft voor zichzelf. 
We leven en sterven voor God, onze Heer. 
Aan Hem behoren wij toe". (Rom. 14,7-8) 

We danken allen hartelijk die met onze 
moeder en oma hebben meegeleefd tij
dens haar ziekte en ons hun deelneming 
betuigden biJ haar overlijden en uitvaart. 

De familie 


