
Ter dankbare herinnering aan 

Berendina Johanna Maria Belderink 

Zij werd geboren op 26 september 1903 te Olden
zaal en zij is, na gesterkt te zijn door het H. Sacra
ment der Zieken, op 2 juni 1992 op "de Olden
hove" te Losser gestorven. De gezongen uitvaart 
had plaats op 4 juni 1992 in de Drieëenheidskerk 
te Oldenzaal, waarna crematie volgde te Usselo. 

Een klein gedichtje, dat ze eens weg gaf aan haar 
neef, typeert haar levenswandel: 

Kleine waterdruppels 
Kleine korrels zand 
Vormen sáám de trotse zee 
en het schone land. 

Kleine liefdesdaden 
Woordjes teer en zacht 
Hebben vaak in 't kleinste huis 
't Grootste geluk gebracht. 

"Tante Dien· heeft haar levensreis, die iets meer 
dan 88 jaar mocht duren, nu volbracht. Zij was een 
sterke vrouw, en zij was een harde werkster, niet 
te zacht en te gemakkelijk voor haarzelf, en dat 
kon ze soms ook van anderen eisen. Met veel zorg 
en belangstelling heeft zij altijd geholpen in de ge
zinnen van haar broer en zus, en zij was een echte 
goede hulp in de opvoeding van hun kinderen of 
liever haar neven en nichten. 

Gelovig ging zij door het leven, vertrouwend op de 
Heer. Op haar vele reizen, want dit was haar hobby, 
heeft vooral Rome en Lourdes veel indruk op haar 
gemaakt. En als het enigszins kon, ging ze nog 
graag 's zondags naar de grote kerk . 

Ook t ijdens haar laatste levensjaren in Mariahof, 
Molenkamp en Oldenhove, bleef zij belangstelling 
tonen voor haar familie, en zij was blij dat haar 
neven en nichten haar geregeld kwamen opzoe
ken. 

''Tante Dien· is nu thuis van haar reis, haar levens
reis. Wij blijven haar gedenken, vooral in het vele 
goede dat zij voor ons heeft betekend en heeft 
gedaan. 

Voor uw blijken van deelneming, ondervonden bij 
het overlijden van onze dierbare tante, betuigen wij 
U onze hartelijke dank. 

De Familie 


