
Dankbare herinnering aan 

MARIA ELISABETH 
AMELINK - BERENOS 

Ze werd geboren te Nijmegen 
op 21 februari l9ll. 

Ze overleed na een langdurige ziekte, 
op bijna 7 5 jarige leeftijd, 

te Enschede op 4 februari 1986. 
Wij deden haar uitgeleide tijdens de 

uitvaartdienst in de St. Jozefkerk 
op 7 februari d.a.v. 

Hierna volgde de crematieplechtigheid 
te Usselo 

Mama, je bleef tot het einde het betrek
kelijke van alles inzien. Wij stonden ver
baasd, dat jij, met je eigen humor, ons 
tot het einde bleef sterken in plaats van 
andersom. 
Wij stonden nog meer verbaasd, dat jij je 
lot zo geweldig droeg en je vond het zelf 
allemaal zo normaal. 
Vaak meende je, zelfs nog tijdens je ziek
bed, één van je kinderen tot last te zijn. 
terwijl Wij to gelukkig waren, je in je ei
gen omgeving te kunnen en mogen ver
zorgen. 

Je zei dat je een prachtig leven hebt ge
had en ook dat je dit moest aanvaarden 
en ook hèbt aanvaard. 
De afstand tussen jou en je kinderen heb 
je gedurende je ziekbed aanzienlijk ver
kleind. WiJ weten dat je graag van ons zou 
zien, dat wij één hechte familie blijven. 
Mama, dit heb je door je fantastische 
houding en moed, tijdens je ziekbed, ze
ker verdiend. 
Mama, je hebt geleefd volgens de l 0 ge
boden. Wij kunnen dit allemaal beamen .. 
en wat dat betreft, heb je de hemel zeker 
verdiend . 
Zoals je zelf zei: "Al huil ik met m'n tra
nen het behang van de muren,jullieleven 
gaat verder Ik weet zeker, dat ik jullie 
nooit zal vergeten en altijd aan jullie zal 
blijven denken." 
Mama, voor ons was je een geweldige 
moeder. 

Voor de vele blijken van medeleven tij
dens de ziekte en na het overlijden van 
onze lieve mama en oma, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


