
Met veel liefde denken wij terug aan 

HENDRIKA JOHANNA MONNINKHOF 
weduwe van 

JOHANNES ANTONIUS JOZEF VRIJKORTE 

Zij werd op 5 maart 1903 geboren te Losser 
en overleed op 9 maart 1986 te Enschede 
na voorzien te zijn van het H. Sacrament 
der Zieken. Op 13 maart 1986 hebben wij 
haar na een uitvaartplechtigheid in de H. 
Drieëenheidskerk te ruste gelegd op de 
begraafplaats aan de Hengelosestraat te 
Oldenzaal. 

Wij zijn erg dankbaar dat moeder en oma 
zo vele jaren in ons midden mocht zijn. 
Zij was altijd een hardwerkende en diep
gelovige vrouw. die het gegeven was een 
hoge ouderdom te mogen bereiken. Aan 
haar gezin besteedde zij zeer vele zo~gen. 
Door haar instelling van meelevendheid en 
opgewektheid. wist zij steeds de juiste sfeer 
te scheppen en zo voor haar kinderen en 
kleinkinderen het grote middelpunt te zijn. 
Het was voor haar vanzelfsprekend. eerder 
aan anderen te denken dan aan haar zelf. 
Haar huis stond altijd voor iedereen open, 
Ook jonge mensen, de vrienden en vrien 
dinnen van haar kleinkinderen konden bij 
oma altijd terecht voor een praatje en een 
kopje thee. 
Ondanks het leeftijdsverschil konden ze met 
oma over alles praten want oma had ook 

voor de jeugd een luisterend oor. Door 
haar grote levenservaring nam ze alles zo. 
als het kwam. Voorspoed en tegenspoed 
verwerkte ze op haar eigen manier : rustig. 
kalm. oma eigen. 
Het opvoeden van 14 kinderen was voor 
haar een grote opgave. Maar zij schikte 
zich er goed in. omdat zij dit als" een taak 
zag haar door God opgelegd. Wu kunnen 
als kinderen hier alleen maar een voorbeeld 
aan nemen . 
Helaas kwam ook voor haar de tijd dat 
haar krachten het lieten afweten. Ook dit 
aanvaardde ze in volle overgave omdat ze 
steeds omringd werd door haar kinderen. 
Nu zij is overleden. willen wij bidden : 
God. met dit sterven is veel liefde en mild
heid voorgoed uit ons leven weggegaan. 
Wij willen dankbaar zijn voor al het goede 
dat zij voor ons heeft gedaan. Moeder en 
oma, wij zullen u missen. Wij blijven steun 
zoeken in het voorbeeld waarin u ons bent 
voorgegaan. Dat de eeuwige vrede bij de 
Heer uw deel moge zijn . Rust zacht. 

Voor uw blijken van medeleven en deel 
neming. welke wij mochten ontvangen, na 
het overlijden van moeder en oma . zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Familie Vrijkorte 

7572 ZK Oldenzaal , 13 maart 1986 
Glindestraat 19 


