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Wil in dankbaarheid gedenken 

Gezina Johanna Markink 

Geboren te Enschede op 9 april 1905. Meerdere 
malen gesterkt door het H. Sakrament der Zie
ken aldaar overleden op 5 juni 1993. Met een 
plechtige Eucharistieviering in de kapel van het 
Dr. Ariënstehuis hebben wij op 10 juni afscheid 
van haar genomen. 

"Tantje Sientje" zoals wij haar kenden is in het 
gezin, waarin ze werd geboren altijd druk ge
weest in de huishouding en heeft haar ouders tot 
het einde toe verzorgd. 
Daarna is ze altijd samen gebleven met haar zus 
Cathrien. 
Ze was een heel gelovige vrouw, die altijd zeer 
sterk betrokken is geweest bij de Kerk, die zij lief 
had. 
Vele jaren was zij actief voor de caritas in de pa
rochie van het H. Hart en de Goede Herder door 
de inzameling van goede kleding, waarmee ze 
anderen van dienst kon zijn. 

Toen zij zich met haar zus vestigde in een aan
leunwoning van. het Dr. Ariënstehuis, maakte zij 
zich nog verschillende jaren verdienstelijk als Jid 
van de bewonerscommissie en als kosteres van 
de kapel. 
De grote omkeer kwam toen tante Cathrien in 
het verpleegtehuis rnoest worden opgenomen 
en later kwam te overlijden. Zij waren steeds zó 
op elkaar afgestemd geweest, dat zij weinig 
vreugde meer vond in haar leven. 
Het werden moeilijke jaren voor haar, vooral ook 
geestelijk. Haar enige troost was Christus Die 
altijd zo centraal gestaan had in haar leven'. 
Toch probeerde zij altijd nog belangstelling op te 
brengen voor hen, die haar nabij waren. 
Alleen overgebleven van het gezin Markink uitte 
zij steeds vaker het verlangen te mogen sterven. 
Christus, bij Wie zij altijd haar steun bleef zoeken 
in de H. Eucharistie, heeft nu haar hunkering 
naar de hemel vervuld. 
Dankzij ~aar groot geloof vertrouwen wij, dat zij 
nu de enig ware vreugde gevonden heeft in God, 
de vreugde, waarnaar zij in haar laatste levensfa
se zo rusteloos heeft uitgezien. 
Moge zij rusten in Gods vrede! 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en medeleven en 
ter gedachtenis aan haar. 


