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Ter dankbare herinnering aan 

Berendina Geertruida 
Johanna Huitink 

sedert 18 maart 1974 weduwe van 
Bernardus Franciscus Baake. 

Zij werd geboren te Hengelo (0) 3 augustus 1892 
en overleed in het Verpleeghuis St. Elisabeth te 
Delden 6 februari 1986. Na de eucharistieviering 
in de kapel van Huize St. Jozef te Delden heb
ben wij haar te ruste gelegd op het R.K. kerkhof, 
aldaar 10 februari d.o.v. 

Wij danken u oprecht voor uw medeleven en 
belangstelling. 

Kinderen 
Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen 

Zij werd geboren te Hengelo, maar sinds haar 
huwelijk op 29 juli 1921 heeft zij samen met haar 
man in Delden gewoond. Meer dan 50 jaren lang 
heeft zij lief en leed gedeeld met haar man en 7 
kinderen. Toen beiden bejaard waren 9eworden 
zijn zij samen naar het St. Jozef-tehuis gegaan 
te Delden, waar zij nog 5 jaar samen zijn 
9eweest. Na de dood van haar man heeft zij nog 
11 jaar alleen gewoond in dit tehuis. Nu is zij van 
ons heengegaan en laat 7 kinderen na, 18 klein
kinderen en 11 achterkleinkinderen. 
Zij was een lieve hartelijke vrouw die tot op hoge 
leeftijd klaar stond voor iedereen, speciaal voor 
haar kinderen en kleinkinderen. Zij was een 
bezige vrouw die altijd iets om handen had om 
daarmee anderen weer blij en Qelukkig te maken. 
Zij was een vrome, godsd1enst1ge vrouw met een 
grote verering voor Maria, de moeder van Jezus, 
Trouw nam zij deel aan de Eucharistie-vieringen 
en men kon haar bijna nooit treffen zonder de 
rozenkrans in haar vingers. 
Nu wacht haar, naar wij mogen geloven en 
hopen, het eeuwige leven bij God, voor wie zij 
geleefd heeft. De apostel Paulus schrijft: ons 
vaderland is in de hemel en uit de hemel 
verwachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus 
Christus. (Fil. 3 : 20). 
God, Gij schenkt ons het leven en vraagt het van 
ons terug. Wij danken u voor deze lieve en zorg
zame vrouw en moeder. Zij vertrouwde op u en 
op de belofte die u ons gegeven hebt: eeuwig 
leven bij U. Vervul nu deze belofte aan haar. Blijf 
ook bij ons die achterblijven en geef ons de 
kracht haar goede voorbeeld na te volgen. 
Zij ruste in vrede. 




