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Bedroefd. maar met vele mooie !'terinneringen. gedenken 
we onze dierbare dochter en flJne zus 

LIDWINE HOBBELIN K 

Zij werd geboren te Hengevelde op 23 maart 1965. Ze 
heeft de ongelijke strijd moeten opgeven en is op woens· 
dagmorgen 11 januari 1989 gestorven In het Radboud· 
ziekenhuis te NIJmegen. 
We namen afscheid van haar op zaterdag 14 1anuari on de 
kerk van de H. H. Petrus en Paulus te Hengevelde, waarna 
we haar teruste hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Het os hud om afscheid te moeten nemen van onze 
L1dwlne, nog zo 1ong. met zo·n vechtlust 'n het leven. 
doe ondanks alles optimistisch bleef Ruim 13 jaar geleden 
openbaarde zich haar ziekte. Dat was een hele slag, maar 
dank zij het goede kontakt met verplegend personeel en het 
volle vertrouwen in behandelingen van doktoren, bleef ze 
optimistisch. Tussen de verschillende behandelingen door 
heeft ze goede jaren gekend Ondanks moeilijke tijden 
hebben we veel mooie dingen samen met haar beleefd. Ze 
was krotosch. ook naar kerk en geloven; ze heeft met haar 
ziekte moeten worstelen. maar ook met God. Ze was er wel 
eens opstandig onder. Ze had wel "ns het idee dat God 
haar In de steek liet. Vaak werd er thuis over gedlskus
sleerd Ze wilde zoch inzetten voor mensen Daarom was ze 
kontaktpersoon voor het Koningin Wiiheimina Fonds, voor 
jongeren en kanker. Ze heeft haar doel zelfs bereikt door In 
de verpleging te gaan op het ziekenhuis Ziekenzorg te 
Enschede. Anderhalf jaar heeft ze de opleiding gevolgd. 
Kenmerkend voor haar was dat ze veel geduld had met 
pat 1enten. Ze had veet goede kontaktan met mensen. vaak 
hoeld ze haar eigen problemen voor zoch om het voor an· 
deren te verlichten. De laatste dagen dat ze bij het bewust· 
z11n was. wilde ze ons niet tot last zijn, maar heelt ze 

gesproken met het verplegend personeel. Ze heeft de strijd 
gestreden, maar mensetljkerwojs verloren. Toch mogen we 
zeggen dat haar leven een rijk en vol leven was Ze heeft In 
haar korte leven v"I betekend voor ons en voor veel 
mensen. Daar zijn we heel erg dankbaar voor We oeioven 
dal Lodwine nu bij God mag ziJn. met wie ze gestreden heeft. 
Zij mag nu wonen In zijn licht en vanuit God h.ar zorg naar 
anderen voortzetten 
lidwlne, bedankt voor al het moois efl wees voor ons en 
voor vele mensen een voorspraak bij God. 

Wij danken alle mensen doe in het leven van Lldwine voel 
hebben betekend, vooral ook de doktoren en verplegend 
personeel In Nijmegen. 
Wij danken allen die ons 1u1st in deze dagen tot steun 
·Naren. 

JAN EN ANNIE HOBBELINK 
Irma en René 


