
t 
Dankbaar denken wij terug aan 

ANNA MARIA PETERINK 
weduwe van 

BERNARDUS H. J. DIJK 

Zij werd geboren te Lonneker op 
14 juli 1895. - Gesterkt door de 
Sacramenten der zieken is zij op 

24 juli 1983 te Enschede overleden. 
Biddend hebben wij op 28 juli afscheid 
van haar genomen in een gezongen 
Eucharistieviering in de Mariakerk 

en haar ter ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof, Gonausest raat Enschede. 

Ondanks haar hoge leeftijd is het 
moeil ijk om afscheid te nemen van 
onze goede en bezorgde moeder en 
oma. - Zij hield zelf zo van het leven 
en met haar vurig karakter wist zij in 
haar leven moeilijkheden en verdriet 
te overwinnen. - Haar leven was een 
oprechte worsteling om goed te zijn, 
allereerst voor haar gezin, maar ook 

voor vele anderen. Tot het laatst toe 
bleef zij diep bezorgd om niemand 
iets tekort te doen. Daarbij was zij ge
voelig en dankbaar voor alle l iefde. 
d ie zij op haar beurt ontving. 

Aktief als zij al tijd was. is het voor 
haar niet gemakkelijk geweest, om 
tenslotte te aanvaarden dat zij weinig 
meer kon doen. - Maar haar ijverige 
handen zochten toen dikwijls de kra
len van de Rozenkrans. Want dat was 
de grote kracht in haar leven: 't gebed 
en vooral haar vert rouwen in Maria. 
De hele dag door "bestormde" zij de 
hemel met haar schietgebeden. 

Daarom durven wij erop vertrouwen. 
dat zij nu bij God weer verenigd zal 
zijn met haar man. die zij de laatste 
zeventien jaar zozeer gemist heeft. 
"Goede God, dank voor al het goede 
dat wij door moeder en oma mochten 
ontvangen. - Neem haar op in Uw 
Vaderhuis, waar Uw Zoon voor haar 'n 
plaats heeft bereid." 

Voor uw medeleven en belangstelling 
tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma, willen 
wij U hartelijk danken. Het heeft haar 
en ons veel goed gedaan. 

Kinderen en kleinkinderen 


