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Een dankbare herinnering aan 

HERMINA MARIA MEKENKAMP 

weduwe van 

HERMANUS JOHANNES SPIJKERMAN 

Zij werd geboren op 24 december 1897 Ie Borne 
en overleed op 11 januari 1988 in hel Gerardus 
Majella ziekenhuis te Hengelo (Ov.), waarna wij 
haar op vrijdag 15 januari d.a.v. te rusten hebben 
gelegd op de begraafplaats aldaar. 

Het sterven van een mens met wie velen zo lang 
verbonden waren, zorgend voor haar en delend 
al het lief en leed, dat geeft een grote leegte. 
Nu alles voorbij is zoek je toch weer naar woorden 
hoe alles was en ging. 
Mien was een beminnelijk mens met oprechtheid 
hoog in het vaandel, moedig tegenover het dikwijls 
zeer zware leven. · 
Vooral in en na de oorlogsjaren heeft zij aan 
menigeen voor korte of zeer lange tijd onderdak 
en voedsel verleend. 

Samen met haar man Herman zorgde zij niet 
alleen voor de aan hen toevertrouwde vluchte
lingen maar ook voor het Rode Kruis hebben 
zij jarenlang vele goede diensten verricht. 
Egoïsme was haar vreemd. Groot was haar ver
driet als er weer een dierbare persoon stierf, dan 
verzuchtte zij: 'ach had God mij maar gehaald'. 
90 Jaar mocht zij worden en daardoor moest 
zij zo dikwijls afscheid nemen van mensen van 
wie zij veel hield. 
Zij mocht een liefdevolle verzorging ontvangen 
in Huize Hooghagen te Hengelo (Ov.) en. later 
in de Verpleegkliniek te Delden. Zij was hier 
uitermate dankbaar voor. 
De laatste jaren waren voor haar erg moeilijk, 
zij leed dikwijls veel pijn, lopen kon ze niet meer 
en haar ogen gingen sterk achteruit en de wens 
om naar haar man in de hemel te mogen gaan 
werd steeds sterker. 
Na een kort verblijf in het ziekenhuis is haar liefste 
wens vervuld. Zij ging zacht en kalm en gelukkig 
zonder pijn van ons heen. Haar groot geloof in 
God is altijd een steun voor haar geweest, en 
daarom mag zij hopen op een nieuw en ander 
leven waar zij alles terug zal vinden wat zij hier 
verloren heeft: het leven, de liefde, het geluk. 


