
In dankbare herinnering aan 

t MARGARETHA MARIA MAATJE 

echtgenote van 

WILHELMUS JOHANNES BRINKERINK 

Zij werd geboren te Amt Rheine (W.D1.) 
26 oktober 1913 en overleed te Hengelo ov 
16 oktober 1989. 
Na de gezongen uitvaartdienst in de 
Pius X-kerk te Hengelo ov heeft de 
crematie plaats gevonden te Usselo 
19 oktober 1989. 

Diep bedroefd zijn we om haar heengaan. Dit 
verlies in ons leven doet ons erg veel pijn 
en laat een lege plaats achter in ons hart. 
Want we voelden ons zozeer met haar ver
bonden. 

Voor vader was ze een lieve vrouw en voor 
haar gezin een goede en zorgzame moeder. 
Haar kleinkinderen droeg ze op handen. Ze 
waren haar oogappel. Zij kon genieten van 
haar kinderen en kleinkinderen en haar liefste 
wens was, dat de band van de onderlinge 
liefde bewaard bleef. 

Vijftig jaar was ze met vader getrouwd en dat 
heugelijke feit hebben we gevierd in de kring 
van onze naaste familie. 

Bescheiden , trouw en vol liefde, rëeel in haar 
denken en doen. Dat was haar levensstijl. Zij 
stond altijd klaar en was vol belangstelling 
voor ieder, die ze ontmoette. Zij was een 
vrouw om van te houden. 

Geestelijk was ze sterk, ook toen haar 
lichaamskracht langzaam begon af te nemen. 
Moedig droeg ze haar ziekte. Ze sprak er niet 
veel over, maar één ding was duidelijk: ze 
streed voor het leven en wilde bij ons blijven. 

Opgenomen in het ziekenhuis, wist ze, dat 
haar levenseinde was genaderd. Bewust heeft 
ze afscheid genomen van vader en van haar 
gezin. Zij ontving de Ziekenzalving van de 
Kerk en dat versterkte haar vertrouwen in de 
moeilijke uren. 
In vrede is ze heengegaan uit ons midden. 

Zij was een gelovige vrouw en kerk-betrokken. 
Het fundament van haar leven vond ze in God, 
haar Schepper en Heer. Ze hield vast aan het 
geloof, zoals ze dat van huisuit geleerd had 
en daarin was ze overtuigd en gelukkig. 
Maria, de moeder van Jezus, was haar steun 
en toeverlaat. 

Onze dank voor haar toewijding aan vader, 
haar kinderen en kleinkinderen, willen we 
gelovig neerleggen in dit gebed: 

Heer, geef haar de eeuwige rust 
en neem haar op in het Koninkrijk 
van Uw Zoon Jezus Christus. 


