
Jt:;eJacl h: l~ aa 

Hendrika Aleida Berends 
Uie lü drrf'mbtor 11P8 J(~bor,.n W'-'rd tf" 'lul,hf'CI[f!D. 

/..ij huwde m,.t Juha•lnf!-9 Jl,-nrlrikuj lll"rik. 
L:it dtt tJuv.,.IJjk. wrrdeo tw,.e zuneu t"n 'aer 
,J.,clill"f8 "'eborf'n Zij O\••rlct•c.l h'! l,o& .. t'r in 
ht'L r.k zirkeut.ui"', nadat ziJ dang~ (t'\ort·u 'uor· 
zi•·o wat ""n Sarru.uwot.-u \Hil dt" zit>kru. 'rijdaa.r 
7 ft-btu~trl 1975. llttar fd1nili~ ,.n lt·uoi,.s,.n h~hl>• n 
baar l•cha.tm 011 ,-,.u '),!P7:0Dt;t':U uihaart trr ru:-tf" 
~elrgd op h•t r k. hrllouf '""de Maria (;~boorte 

p11ru«.·luf" lt' Lot, .. r, maauda.:; 10 ff'l,,uari t97;l. 

1\arlat b3ar man l.t'f'l!ltorn•n w•tJ lH sprill95~. 'od~ 
de d~z.., \rouw aterl . wat bet hetekeut o u .. mf'n 
door bet lf'\éD tf" gaun. Zaj ...., • .lio haar tu~\rrlaat 
l'D sltoUil)liraar k"" Jl. \\ t•l ,.,~n.·n er d,. l..•oJerf"u. 
dif" alll'!f \'Oftr h~•wr d,-den e-u H\t>r JutdU,.n .... 
maar turh mist,.. ziJ hrt llaolhurc.l in ha•r leH•n, 
t:ht t1:11llr man "'r.·.-dt haû g .. ,utd. 
l::cn moed-'"r~ dif" z ~ liudrrrn groot hrt'ngt. 11 

zoudt"r lllt'er t<"r.n gof"t1t! vr•lU\\, ''ar1t ~tiJ !.erft dt 
hak. \CfHIItl, di~ (;,,d haar upiPJ(de. l111uu denkt 
een~ au u datgf'ut. \\al ttf"U rnm•df>r mo.-t latl"n t'll 

ook mn~t dueu om hadr m~n ,.u de linJert"D h ... t 
leH•u te \t·raao~enamell. Zulltn :s.Jif" L.in ~rf"n dat 
O••Ïl l.r.njprn '? 
En de kind~ren ttnc·n ahijd t'f"ll ,g-PDf"UII., latf"r. 
Hf'hlwn ttndPJ't' iclt••·f1n. hegdppt·u. lt>\t'IHI\\ij7"f' f'o :t. 
Ze \\illf"n t~~rh ~naa trnl~ .njn op hun uuUPr~. 
Oo~f"tUN~t Df"nwn ~ij fami Îf"tn.L.J"' O\er .. n mi'!"· 
s('hî· n .... 1 het Dlf"t'"ft op,•llcnd~: bPt gf"loof. 
Oe gNiathtenttt •110 deze ,.d.•r e-n lil IJ ,f".r lau 
OtlR ltf"l1.wn ""''" stll\\'krarhl \uur ons \f"rcf,•n• (e,·en 
te zijn ••n wij ''IJlt" ~a graag 'uor ht•o Lielf"rust 
lolij,eu bidden. 

llef'r. ll(t"t-f buo d~ t•euwig~ ru~t. 

Voor uw bh1ken van medeleven blJ het heen .. 
gaan ven onze heve moeder en oma, en d9 
laatsle eer aan h&-.r o&wez.en, z1jn WlJ U zeer 

da.nic:Oaar 

K1ndere11 en kleinkmdettn 



In vrede 

Hendrika Aleida Berends 
weduwe van 

Johannes Hendrikus Herik 

Geboren 16 december 1898 te Tubbergen 

Overleden 7 februari 1975 te Losser. 

De Zielen der rechtvaardigen zijn in Gods 

hand, geen leed kan hen deren. 

In de ogen der mensen leken zij gestorven, 

hun einde werd beschouwd als een ramp, 

hun heengaan van ons als een ondergang 

maar ze zijn in vrede. 

(WiJSheid 3, 1·3> 

Losser, 10 februari 1975 

l)ruL.: dt· Lao,r:e. Lo!\~t'r 

Voor uw bh)ken van mttdeiever. bi) het heer ... 

gaan van onze heve moeder en oma, en de 
laatste eE'r aan haar bewezen, zijn wtj U zeer 
dankbaar. 

Ktnderen en kleinkinderen 


