


t 
Een dicrhare hennnering .1an 

Antonia Wolthera Klink 
\Yedu'"' \an Tlennl'\I\ Oo,tcndjk 

7ij werd geboren te Hoonhorst(Dalfsen) 
op 1decemher 1912. Gesterkt door het 
heilig Sacrament nn de Zieken7~hing 
O\erleed ûj op 5 nO\cmber 1992 m het 
Bejaardencentrum "De \ 1oedgraven" 
te Heino. \\'ij h ebben haar lichaam te 
ruste gelegd op 9 november d.a.v., op 
het parochieel kerJ..hof te H oonhorst. 

Antonia heeft in ons mi<lilcn geleefd~).. een 
cemoud1g. teueden icm,1nd, die haar leven 
uit Gods hand aanv,1ardde, en de dagen 
besteedde, 10als zij meende. dat het G0<h 
bedoeling: wa,. . 
Heel hi1wnder kenmerkte haar ha.1r '>npt
heid en mnm gezethdd in alles, \\<lt zij te 
doen had; ;1)s kind thuis, als echtgenote in 
het hui,houdcn. als trouwe gelO\ige, ab 
(!oed medemens. 
Ruim +o ja;1r heeft ûj met haar man in een 
rnorbeeldig huwelijk blijde dagen, maar 

ooi.. donkere uren gelovig doorleefd en ,·cr
wcrkt. Zij hlt!n:n kin der loci... Dat" as rnor 
heide een offer. ;\[et name in het a<in,·aar
dcn ,·an dit Ic' en,lot hehhcn Lij eJka,1r goed 
opgc'an!<Cn en !o!C>tcund. 
Zij kon dit alle-opbrengen mtde kracht \an 
h;ur diep en oprecht geloof. Na het verlies 
rnn haar uun heeft 1.ij t.id1 \crlatcn. een-
7.aam en on.i:ckcr(!crncld. Ziivond toen een 
nieuw thms - d~ laatste 4 jaren - in het 
bcjaardenn:ntn1m ~De \1oedgra,cn" te 
Heino. Tlicr had Tij een licfde\'Olle c11 toe
ge";j<leYew1rging. waar 111 .cichtbaardank
k1ar, oor was. Hier heeft 1ij temidden van 
haar naa,te familieleden in \olie o'crg:\\"c 
God' hijzomlcre hulp in <Ic heilige Z1eken-
1ahing ontvangen. Ilicr heeft z11 enkele 
dagcn'hicrna gèL1tcn haar le\·e~.teruggcge.~ 
n:n aan de Sl·h.:pper. Zo dikw11h Hocg ZIJ 

in haar om.ckcrheid: "\\'at moet ik doen:"· 
"\Ju i' zij thuis bij Het Antwoord- God- ons 
aller Einddod. 

\'oor uw blijken van meeleven bij het 
cwerlij<lcn van onze dierbare zuster, 
,<.:hoonzu~ter en tante zeggen wij u 
onze oprechte dank 
familie Klink 
familie Oosterwijk 


