
In dankbare herinnering aan 

Hendrika Antonia Maria Damink 

sinds 1990 weduwe van Hermanus Belderink 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 12 juni 
1909. Na een kortstondig ziekbed overleed 
zij in het ziekenhuis te Oldenzaal op 12 maart 
1993. De Plechtige Uitvaartvond plaats vanuit 
de St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 16 maart 
d.a.v., waarna de crematie te Usselo. 

Moeder is 83 jaar geworden. Het lopen viel 
haar zwaar. Een ongelukkige val in de bad
kamer werd haar noodlottig. Ze werd opge
nomen in het ziekenhuis. Eerst had ze nog 
goede moed weer terug te kunnen gaan naar 
haar woning in de 'Mariahof'. Maar er kwam 
geen verbetering. 
Vredig is zij van ons heengegaan. 
Nu zeggen wij: het is zo goed. 

Drie jaar geleden moest zij geheel onverwacht 
haar dierbare man uit handen geven. Samen 
hadden ze zich nog mooie jaren toegedacht 
in de aanleunwoning van het bejaardencen
trum 'Mariahof'. Moedig probeerde ze dit 
grote verties te verwerken. 

Ondanks het trouwe bezoek van de kinderen 
voelde ze de eenzaamheid. 

Met belangstelling volgde zij het wel en wee 
van haar kinderen en kleinkinderen. De gang 
naar de kapel werd haar te veel. Wekelijks 
ontving zij de H. Communie op haar kamer. 
Als een lieve en zorgzame moeder en oma 
was zij de spil van de familie. Zij leefde vanuit 
een diep en eenvoudig geloof in God als een 
Vader die alles uiteindelijk ten goede leidt. 

Ondanks verdriet om haar heengaan, zijn we 
dankbaar voor aJ het goede dat wij van haar 
mochten ontvangen. Vol vertrouwen geven 
wij haar terug in de handen van haar Schepper. 
Moge zij nu de rust en de vrede ervaren waar
na zij zo verlangde. Moge het goede dat er 
van haar is uitgegaan, doorwerken in ons die 
verder leven. 

Voor al uw blijken van medeleven en belang
stelling danken wij U van harte. 

De familie 

Oldenzaal, maart 1993 


