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In ons gebed en onze herinnering blijft voortleven 

MARIA HENDRIKA BEUVINK 

sinds 8 november 1987 weduwe van 

ANTONIUS MARINUS WOLBERT 

Zij werd 28 mei 1913 te Lonneker geboren als tweede 
in een gezin van zeven kinderen. In 1948 trouwde ze 
met Antoon Wolbert en uit hun huwelijk werden Gerard 
en Ans geboren. Zij was een zeer bezorgde moeder voor 
haar gezin; altijd een beetje bang dat haar man of haar 
kinderen iets zou overkomen. Ze had geen ster1<e 
gezondheid en is haar leven dan ook veel ziek geweest. 
De laatste jaren was ze van anderen afhankelijk. Haar 
man en haar kinderen hebben haar met veel liefde en 
zorg opgevangen en zij voelde zich zo veilig en ge
borgen. 
Maar toen haar man enkele maanden geleden plotseling 
kwam te overlijden werd haar alles ontnomen wat haar 
leven zin en inhoud gaf. 

Twee weken is zij nog opgenomen geweest in het ver
pleeghuis St. Gerardus Majella in Denekamp. Ondanks 
de bezorgde aandacht van de zusters daar, voelde zij 
er zich nog niet thuis. 
Nog gesterkt door het Sacrament der Zieken is zij daar 
1 februari 1988 plotseling overleden. Zij verlangde om 
weer met vader herenigd te zijn en die wens heeft de 
Heer in vervulling doen gaan. Op zaterdag 6 februari 
1988 hebben we haar lichaam bij vader te rusten gelegd 
op het parochiêel kerkhof. 
Vader en moeder zijn binnen enkele maanden van ons 
weggenomen. Dat doet pijn. Het is voor ons en onze 
kinderen een grote open plek, waarmee we zullen 
moeten leven. We zijn dankbaar voor alles wat ze voor 
ons gedaan hebben. 

Moge Lij hij (joá tliuis zijn. 

'l)e gen.atk t1an (joá is ~t uuwige ~f!ffl. 

Voor de vele blijken van belangstelling na het plotseling 
overlijden van onze lieve moeder en oma, zijn we u erg 
dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 




