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Wil in uw gebed gedenken 

HERMINA BERENDINA JOSEPHINA 
STROOTMAN 

weduwe van 

BERNARDUSJOHANNESOUDE 
LENFERINK 

zij werd geboren te Lonneker op 22 maart 
1895 en overleed , gesterkt door het 
Sacrament van de Ziekenzalving, in het 
St. -Gerardus Majella Ziekenhuis te Henge
lo (0.) op 27 januari 1986. Zij werd begra
ven op het parochiële kerkhof te Deur
ningen op 30 januari 1986. 

"Grijze haren zijn een heerlijke kroon : op 
de weg van de gerechtigheid is die kroon te 
vinden." (Spreuken 16,31) 
Een lang, heel lang leven, waarin veel van 
haar gevraagd is, waarin zij haar man vroeg 
moest verliezen en tot drie maal toe een 
dierbaar kind, is tot voltooiing gekomen 
en zij mag ons voorhouden : " Ik heb de 
goede strijd gestreden, de wedloop voleind, 

het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans 
der gerechtigheid ... " (2 Tim. 4, 7-8). 
Moeder, die zo lang na Vaders dood , alléén 
ons middelpunt is gebleven en zo gelukkig 
was met haar kinderen om zich heen. Hoe 
verlangend zag zij altijd naar hun komst 
uit! Zij heeft haar dagen niet in ledigheid 
doorgebracht en wij herinneren ons, hoe 
zij van bloemen hield. Bron van kracht en 
vertrouwen was haar groot geloof, was 
haar gebed, dat zij zo graag richtte tot Ma
ria, de Troosteres der bedroefden, en tot 
"haar" Heilige: Gerardus Majella. 
Het is een troost voor haar kinderen dat zij 
voor haar tot het einde toe hebben kunnen 
zorgen, hoe moeilijk dat ook werd. 
In grote dankbaarheid bidden wij : dat de 
Engelen u, Moeder, ten paradijze mogen 
geleiden, waar ge, met Vader en met uw 
kinderen herenigd, de onverliesbare vreug
de van Gods hemel moogt genieten. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
uw deelneming na het overlijden van onze 
Moeder en Oma, danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleink inderen 


