
t 
Wil in uw gebed gedenken 

HERMINA GEERTRUIDA EGBERINK 
echtgenote van 

GERARDUS JOHANNES OUDE AARNINKHOF 
Zij werd geboren te Hasselo(gem. Weerselo) 
op 28 november 1907 en overleed, gesterkt 
door het Sacrament van de Ziekenzalving, op 
2 mei 1978 in het St.-Gerardus Majella Zieken
huis te Hengelo (0). Zij werd begraven op 
het parochiële kerkhof te Deurningen op 

6 mei 1978. 

Haar ziekbed, dat haar sterfbed is geworden, 
is zeer zwaar voor haar geweest door de 
hevige pijnen die zij moest doorstaan, maar 
nog meer door haar vrees dat zij, als zij toch 
nog beter zou kunnen worden, altijd hulp
behoevend en daardoor anderen tot last zou 
zijn. 
En hoe graag zouden haar man en kinderen 
voor haar, die zoveel zorg voor hen gedragen 
had, gezorgd hebben, had zij in hun midden 
mogen terugkeren. 

Maar zij moesten haar afstaan en zullen haar 
erg missen. Zij zullen echter ook troost 
mogen vinden in het geloof, dat Moeder ge
sterkt heeft tot het laatste toe: zij heeft niet 
alleen een zorgend, maar ook een biddend 
leven geleid: zij zocht en vond in alle om
standigheden van het leven haar steun bij 
God. Ook daarvan was haar sterfbed een ge
tuigenis. 

Op het Feest van 's Heren Hemelvaart hebben 
wij voor haar gebeden, dat zij de Heer ge
volgd mocht zijn in de hemel: en wij putten 
troost uit hetgeen de Apostel Paulus ons op 
Hemelvaartsdag voorhoudt: 
"Moge de God van onze Heer jezus, de Vader 
der heerlijkheid, uw innerlijk oog verlichten 
om te zien, hoe groot de hoop is waartoe 
Hij u roept, hoe rijk zijn erfdeel temidden 
der heiligen". (Ef. 1, 18) 
In dit geloof heeft Moeder geleefd en ge
beden, haar leed verbergend, maar het toe
vertrouwend aan God, Die "in alles het heil 
bevordert van die Hem liefhebben". 

(Rom. 8, 28) 
Dankbaar bidden wij voor haar: 
Maria, Moeder van Altijddurende bijstand, 
wees haar voorspreekster bij uw Zoon. 
Heer, geef haar nu de eeuwige rust. 

Voor uw blijken van medeleven, ondervonden tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma betuigen wij U onze oprechte dank. 

G. J. OUDE AARNINKHOF 

Kinderen, behuwd· en kleinkinderen 

Deurningen, 6 mei 1978 
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