
In d•nkbaarheid gedenken WIJ 

Hermina Maria Kattenpoel Oude Heerink 
echtgenote V"an 

Hendrik Alink. 
Op 10 1anua11 1924 werd zi1 te Rossum geboren 
en was 27 1aar gelukkig gehuwd. 
Noq qesterkt met het H. Oliesel over leed z11 piot
se l1 ng on de vooege ochtend van dinsdag 20 mei 
1980 te Losser, alwaar haar lichaam ter ruste 
werd gelegd de 24••• mei op het R.K. kerkhof. 

Een levenslustige en bem1oneh1ke echtgenote. 
moeder en oma heeft God geheel on ver Nachts 
tot z•ch genomen en naar een plaats b11 Hem ge
g•ven. 
Wie had kunnen vermoeden dat na een bli1de 
en vreuqdevolle dag en avond, na nog genoten 
te hPbben van de aanwezigheid van haar klein
kinderen, zo plo:seling op S6· 1aroge le•ftijd een 
emoe k11oam aan haar leven. welK M1enlje m~t 

hall en zoel ten dienste stelde voor het welzi1n 
en geluk van haar ma~. kinderen kleinkirderen. 
Door haar gastvro1he1d en liefde werd ZIJ door 
iede•een bemind. 
Dierbare Hendrok, kinderen en kleinkinderen. fa· 
m1l1e en vrienden, ik was nog o zo graag b111ul11e 
gebleven, maar m11n levensdoel is volbracht. Wees 
niet bedro~fd en leef zó verder 1n vrede met el· 
kaar zoa ls 1k het alt11d graag wilde, want eens 
zullen w1J weer met elkaar herenigd zijn. 
W11 bidden dal God onze Vader haar mag op
nemen in de heerlijkhe1a waar alleen vo eugde en 
.rede mag z11n zonaer einde. 

Wij biaden U ook, dat U de l'labestaanden d~ 
kracht zult geven om het menseh1k ;<!hts te 
dragen en de grole 11erdraagzaamne1d van haar 
een vooroeeld on hun leven mag zijn. 

Voor de bli1~en va-.. medeleven bij net o<erlo,den 
van miJn lieve vrou N, onze lieve moeder, oma en 
<choonmoeder, en voor de laatste eer aan haar 
bewezen, betuigen wij u onze oprechte dank 

H. Alonk 
kinderen en kleinkinderen 

Losser, meimaand 1980 
Oran1estraa1 Il 


