
Wit in uw gebeden blijven gedenken 

Maria Hendrika Berends 
Z werd geooren op 22 juli 1897 tP 
Tubbergen. Haar kerkeliJk huweli jk sloot 
z1j te Lcsser op 19 JUni 1918 met 

Johannes Antonius Hanterink. 
Z tj or>tving tijdig de ziekensakramen
ten en na een niet gemakkelijk sterfbed 
01erleed zij in Oloennove 20 jun1 1984. 
Op het kerKhof an de Ma•1a Geboorte· 
parochie te Losser W'!•d ZIJ begraven 
op 25 juni 1984, in het graf biJ haar 
man, die reeds stierf 22 juli 1957. 

A ls klein meisje verhuisde z1j van Tub· 
bergen naar Glanerorug. Daarna ver
trok ztj naar Losser waar z1j haar man 
leerde kennen. A ls moeder kende zij 
h"t grote oezit van 10 kinder~n, van 
w1e er nu nog 6 Ie• ;;n, Op haar 60"• 
v~:rjaardag stierf haar man aan een 
hartinfarct m de pordek van andermans 
huts. Zwaar was het ook voor haar te 
moeten meemaken, dat hun zoon B en 
stiPrf. 
Toch typeerde het haar, dat ZiJ alle 
problemen alleen en zelfstand tg oploste 
z, kende ook geen enkele behoefte 
dan ,Jieen haar man en naar eigen kin· 
deren Z werkte zeer hard en haar 

laatste leversjaren waren zeer fiJn voor 
haar. Haar zoon Tonny met ZiJn vrouw 
Alwine stonden steeds voor haar klaar: 
2 jaar in Losser, 12 Jaar in E('lschede. 
ZiJ wilde niet alleen zi.'n, maar elk 
weeketnde was ztj biJ één van haar 
kinderen. De laatste weken kon zij btJ· 
na n1et meer praten, maar toch stamel
de ziJ dan nog biJ het afscheid van h<oar 
kinoeren: Kom je gauw terug"? 
Jezus kwam b haar, raakte naar aan 
en zet: "Sta op en wees niet bang". 
Toen zt haar ogen opsloeg, zag ZIJ 
niemand meer dan Jezus alleen 

VergeliJk M t. 17. 7 en 8. 

Voor de bhjken van medeleven, onder· 
vonden na het overlijden van onze zorg· 
zame moeder, groot- en overgrootmoe
der, betutgen WIJ u onze oprechte dank 

Ktnderen, behuwd·, klein. 
en achterkleir.kinderen. 


