


Een dierbare herinnering aan 

Dien Everink -te Brake 
echtgenote van 

Jan Everink 

Zij is geboren op 16 mei 1933 in Beltrum. Na een 
ziekteperiode van 6 jaar hebben we onverwacht 
afscheid van haar moeten nemen op 15 mei 2000. 
Op vrijdag 19 mei hebben wij haar begeleid naar 
haar laatste rustplaats op het R.K. Kerkhof 
te Beltrum. 

Mijn vrouw, onze moeder en oma is niet meer. 
Zondag met Moederdag heeft ze nog genoten, 
samen met ons allen, van de mooie versiering 
voor het grote feest. Echter in de loop van 
maandag werd haar het leven te zwaar. Met een 
plotseling ontstane maagaandoening kwam ze 
voorde zoveelste maal in het ziekenhuis. Nog niet 
wetend dat dit de laatste maal zou zijn. Wat 
dinsdag als een prachtige dag had moeten 
worden, verdween als sneeuw voor de zon. 
Moeder hield van de boerderij. Daar is ze geboren 
en getogen. Als oudste uit een gezin van 9 kinde· 
ren zette zij , na haar huwelijk in 1960, samen met 
vaderde boerderij voort. Hetwas haar lust en haar 
leven om te werken op het land en tussen het vee. 
Er ging geen dag voorbij of ze was wel achter 
geweest om te zien hoe het met hetvee was. Naast 
de boerderij was haar grote hobby het koor. Daar 

zong ze metveel plezierzolang ze kon. Ook hoeft 
zij samen met vader de zorg op zich genomen van 
Agnes. haar zus. Dit heeft ze 35 jaar met veel 
liefde gedaan. Samen met vader waren haar 
kinderen en kleinkinderen heel dierbaar. Ze 
genoot er vooral de laatste paar jaar van dat we 
thuis kwamen. Ze was dan ook altijd opgewekt en 
geïnteresseerd in ons doen en laten. En de 
kleinkinderen verwende ze tot en met. Moeder 
was een vrouw die hield van eenvoud, eerlijkheid 
en oprechtheid. Zij cijferde zich vaak weg voor 
anderen, ondanks haar ziekte. Ze was altijd 
optimistisch en opgewekt en had de kracht om 
na elke terugslag weer overeind te komen. 
Ze heeft daarbij vaak moeder Maria om steun en 
kracht gevraagd. Op haar sterfbed heeft zij te 
kennen gegeven, iedereen te bedanken, in hel 
bijzonder vader, voor alle medeleven, steun en 
hulp in de laatste jaren van haar leven. Moeder je 
was een sterke vrouw en ons grote voorbeeld. 
Bedankt voor wat je ons hebt gegeven. 

Wij danken u van harte voor uw steun en medele
ven bij het onverwachte afscheid van mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma. Het heeft ons heel 
goed gedaan en zal ons ook in de moeilijke tijd die 
komt, tot troost en sterkte zijn. 

Jan Everink 
Kinderen en Kleinkinderen. 


