
Dankbare herinnering aan 

Hendrika van Helden 
weduwe van 

Johannes E. P. Meijerink . 

Zij werd geboren op 29 janua ri 1907 
te Nispen bij Roosendaal en overleed 
te Olden zaal op 26 februari 1989 in 

de gezegende leeftijd van 82 jaar. Op 
2 maart d.a.v. hebben wij afscheid van 
haar genomen tijdens een eucharistie· 
viering in de kerk van de H. Drieëen
heid te Oldenzaal. Daarna volgde de 
crematie te Usselo. 

Moeder was 'n blijmoedige en zorgza
me vrouw, die het in haar leven niet 
altijd even gemakkelijk heeft gehad. 
Toch bleef zij opgewekt en vriendelijk 
in haar omgang met anderen. iedereen 
had dan ook graag met haar te doen. 
Zij klaagde nooit, want zij wilde nie
mand met haar eigen leed en moeilijk· 
heden lastig vallen. Zij heeft 41 jaar 
met vader alle lief en leed gedeeld in 
wederzijdse liefde en trouw. Toen va
der ziek geworden was heeft zij hem 
thuis 9 jaar lang verzorgd tot aan zijn 
dood op 29 oktober 1981. Moeder heeft 
hem er;i gemist, want zij bleef alleen 

over en voelde zich erg eenzaam. Zij 
is 7 juni 1986 opgenomen in het ver· 
zorgingstehuis "De Molenkamp" en zij 
heeft zich daar goed thuis gevoeld. 
Geleidelijk aan ging haar gezondheid 
achteruit en kreeg zi1 te kampen met 
zware benauwdheid. Deze nam zulke 
ernstige vormen aan, dat haar op 10 ok· 
tober 1988 het sacrament van de Zie · 
kenzalving werd toegediend . Zij heeft 
daar zo'n troost en kracht uit geput, 
dat zij helemaal opleefde en in haar 
rolstoel weer te vinden was temidden 
van haar medebewoners. Maar haar 
kwaal bleef en zij voelde haar levens
einde naderen. Zij verlangde naar de 
dood en die kwam voor haar dan ook 
als een ware bevrijding Moge God 
haar opnemen in zi1n eeuwige heerlijk
heid. 
Dat zij ruste in vrede! 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze zorg
zame moeder en oma, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


