


Dankbaar gedenken wij 

Maria Wilhelmina Arkink - Lesker 
Marie 

Sedert 7-9-1963 gehuwd met 
Gerardus Johannes Martinus Arkink 

Marie werd geboren in de Maria Parochie bij 
Almelo op 18-3-1933. In de vroege ochtend van 
28-12-1998 is zij plotseling thuis van ons 
heengegaan. Na een plechtig gezongen 
uitvaartviering hebben we haar te ruste gelegd op 
het parochiële kerkhof te Saasveld op 31-12-1998. 

Marie was de tweede dochter uit een gezin van drie 
kinderen van de familie Lesker. Door gezondheids
redenen van haar vader hielp ze al op jonge leeftijd 
met de zware werkzaamheden op de boerderij. Dit " 
combineerde ze met haar werk als 
kraamverzorgster. Dat werk gaf haar veel 
voldoening. 
In 1963 trad ze in het huwelijk met Gerard Arkink. 
Zij vestigden zich op een nieuwe plek aan de 
Saterslostraat waar ze een boerderijtje begonnen. 
God zegende hen met vijf kinderen; Annette, 
Henny, Gea, Gerard en Marieke. Samen werkten ze 
hard, temeer omdat pa een volledige baan er naast 
had. 

Tegenslagen zijn pa en ma niet bespaard gebleven. 
Ma werd diverse keren in het ziekenhuis 
opgenomen. Hierdoor kon zij niet altijd bij haar 
kinderen zijn. Dit deed haar veel verdriet. Toch was 
ze een lieve zorgende moeder die altijd voor ons 
klaar stond. 
Haar wilskracht, gesterkt door haar diepe geloof en 
bewondering voor Maria heeft haar geholpen dit 
alles te doorstaan. De reis naar Lourdes heeft grote 
indruk op haar gemaakt. Ze was hier erg dankbaar 
voor. 
Ma stond altijd klaar voor iedereen. Ze bood een 
luisterend oor en een helpende hand. Andermans 
problemen werden haar problemen. 
Genieten kon ma van alles wat met dieren en natuur 
te maken had. Vooral als het ging om de verzorging 
daarvan. Menig lammetje en geitje is bij ons met de 
fles grootgebracht. 
Veel plezier beleefde ze aan de vakanties samen 
met pa die ze pas de laatste jaren konden maken. 
Tevens kon ze erg genieten van de kleine uitstapjes 
die ze met pa maakte op de zondagmiddagen. 
Samen genoten pa en ma van hun kleinkinderen. 
Haar verdriet was groot toen een derde kleinkind, 
waarop ze zich zo verheugd had, werd ontnomen. 
Nu ze in de herfst van haar leven de zorgen achter 
zich kon laten en met het uitzicht op het nieuwe 
huis, zei ze wel eens; "Als we er nog maar lang van 
mogen genieten". Helaas mocht dit maar een half 
jaar zo zijn. 



Groot is ons verdriet nadat ze zo plotseling in de 
nacht is heengegaan. 
Lieve ma, bedankt voor al je goede zorgen. We 
zullen onthouden wat erg belangrijk voor je was: 
Houdt vrede met elkaar. 
We zullen je nooit vergeten. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma 
danken wij u hartelijk. 

G. J M Arkink . 
kinderen en kleinkinderen 
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