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IN MEMORIAM 



In dankbare herinnering aan 

JOSEPHINE BERKEMEIJER 
weduwe van 

Gerhardus Johannes ter Denge. 
Zij werd geboren op 14 december 

1901 te Gronau, Tiekerdamm. 
Zij overleed op 12 maart 1990 te 

Overdinkel. Op 15 maart d.a.v. legden 
we haar ter ruste op het r.k. kerkhof 

te Overdinkel, in het graf 
bij haar man. 

J. 
I 

" Een sterke vrouw, wie zal haar 
vinden." Deze woorden uit de Bijbel 
zijn bijzonder van toepassing op deze 
moeder en oma. 
We hebben een sterke vrouw in ons 
midden mogen hebben ; een vrouw 
die nadrukkelijk aanwezig was, een 
vrouw met een sterke geest en een 
sterke wil. 
Rechtop is zij door het leven gegaan : 
zij vroeg veel van zichzelf en daardoor 
ook van anderen. 
De boerderij, haar tuin en vooral haar 
gezin was haar leven. Thuis was zij 
het middelpunt, vanuit haar vaste 
plaats in de kamer sloeg zij a!Jes in 
en om het huls met veel interesse 
gaande en leefde tot op de laatste 
dag met alles mee. 

Moeder was een vrouw met durf, zij 
had een zakelijke instelling en als zij 
wat haalbaar achtte pakte zij 
dat moedig aan. Zij had een zekere 
fierheid over zich en kon ook echt 
van het leven genieten. 
Haar geloof was haar grote kracht, 
vol vertrouwen ging zij haar Heer 
tegemoet, zij was niet bang voor de 
dood. Er ging een rust van haar uit, 
omdat haar geloof zo sterk was. 
Heel moedig heeft zij haar ziek-zijn 
verdragen, zij klaagde niet, maar zei 
altijd lachend. 
" Doar mot toch wat wènn." 
Moeder heeft een mooi ziekbed gehad, 
zij werd dag en nacht met veel liefde 
en zorg omringd en daar was zij heel 
erkentelijk voor; voor ieder klein 
gebaar was zij dankbaar. 
Zij zal in onze herinnering blijven 
leven als de markante, sterke vrouw 
die zij was. Wij danken God voor deze 
moeder en oma en wij bldden dat Hij 
haar in Zijn Liefde opneemt. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen, behuwd-, klein- en 
achterkleinkinderen 


