
t In dankbare herinnering aan 

Lamberta Suzanna Remkes-Scheffer 

sinds 24 november 1977 weduwe van 

JOHANNES PAULUS ARNOLD REMKES 

de laatste negen jaar bevriend met 

HENNY OTTINK 

Geboren 19 september 1914 in Losser. Na voor
zien te zijn van de H. Sacramenten der Zieken is 
zij overleden Hemelvaartsdag, 12 mei 1994 in 
Haaksbergen. Op dinsdag 17 mei legden we haar 
te ruste op het r.k. kerkhof Waarveld te Haaks
bergen. 

Je leven lang heb je hard gewerkt. 
Voor een ieder stond je klaar. 
Niets was je teveel. 
Vaak zei men dat je te goed was voor deze we
reld. 
De natuur en reizen was alles voor jou. 
In moeilijke tijden zocht je steun en troost in je 
geloof. 

Dat hielp je er weer doorheen. 
Toen werd je ziek en zei: "Als ik dan toch moet 
gaan, dan maar zo gauw mogelijk". 
Het heeft dan ook niet zo lang geduurd. 
Na een week van strijd heb je je leven gegeven 
op Hemelvaartsdag.· 
Mooier kon het niet zijn, Mei, de maand van Ma
ria, waar je zo in geloofde. 
Altijd zei je dat er na dit leven een mooier leven 
was. 
Daar geloofde je sterk in. 
Eenmaal had je zoiets al mogen zien, 
daar is het heel erg mooi. 
Dus ie was niet bang om te gaan. 
Wel vond je het erg voor diegenen die je achter 
moest laten 
Maar zo zei je: "In gedachten blijf ik altijd b1J jul-
i. " 1e . 
Bij ons allen leef je voort in ons hart zoals wij je 
hebben gekend. 
De mooie herinneringen van de laatste dagen 
zullen ons heel dierbaar blijven. 
Bedankt dat je onze moeder was. 

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedan
ken voor de vele blijken van medeleven en be
langstelling bij het overlijden van onze moeder, 
oma en overgrootmoeder. 

Uit aller naam 
Familie Remkes 
Familie Ottink 


