


In de stilte van de nacht 
is zij van ons heengegaan. 

Letterlijk ingeslapen, 
zonder pijn en zonder angst. 

Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Berta Alink-Siemerink 
Betsie 

Zij werd geboren op 22 oktober 1922 te 
Oldenzaal. Na een leven vol liefde en zorg 
voor velen is zij in Verpleegcentrum Twente 
Oost te Denekamp overleden op 21 mei 
2001. 
Wij hadden haar voor het laatst in ons mid
den tijdens de euchanst1ev1enng ten afscheid 
in de Drieëenheidskerk te Oldenzaal op 
25 mei. Daarna hebben we haar begeleid 
naar haar laatste rustplaats op het kerkhof. 
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat ze 
voor ons betekend en gedaan heeft nemen we 
afscheid van een lieve en zorgzame vrouw, 
moeder en oma. 
Ze werd geboren in een groot gezin en daar 
heeft ze geleerd wat het is om te zorgen voor 
elkaar. Dat heeft ze ook waar gemaakt in haar 
eigen gezin, nadat ze in 1950 met haar man 
was getrouwd. Ze stond altijd voor haar jon
gens klaar en niets was haar daarin te veel. 
Ook voor haar kle1nk1nderen was ze een lieve 
oma. Een oma die nooit boos werd en altijd 
aan haar kleinkinderen dacht door ze een 
snoepje of iets anders te geven. 

Eenvoud en bescheidenheid sierde haar leven . 
Ze was met het kleine al tevreden. Een glaasje 
bier en een sigaretje op zijn tijd maakte van 
haar een gelukkig en tevreden mens. Ook zou 
ze nooit klagen. Als haar werd gevraagd hoe 
het was, antwoordde ze altijd optimistisch. 
4 jaar geleden werd ze opgenomen in het 
Verpleegcentrum Twente Oost in Denekamp, 
na een val waarbij haar knieen beschadigd 
waren geraakt. Het was best even wennen 
in die andere omgeving. maar ze wist de 
draad wel weer op te pakken. Ze was niet 
moeilijk in de verzorging en was dankbaar 
voor alles wat voor haar werd gedaan. 
Het 1s nu 1.5 jaar geleden dat haar man ook in 
het huis kwam wonen. Op dezelfde afdeling 
waren ze nu toch weer samen. En in betrekke
lijk goede gezondheid hebben ze vorig jaar nog 
hun gouden huwelijksjubileum kunnen vieren. 
Ondanks de goede verzorging ging haar 
gezondheid toch langzaam achteruit en moes
ten we in de vroege morgen van 21 mei af
scheid van haar nemen. Het doet pijn om een 
lieve vrouw, moeder en oma los te moeten 
laten. 

Heer, geef haar de eeuwige rust! 

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de 
afgelopen dagen, in welke vorm dan ook, 
willen we u heel hartelijk bedanken. 

A.J. Alink 
Kinderen en kleinkinderen 


