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Gedenk In uw H. M,soller en Gebed 

MARIA JOHANNA WEENINK 
sinds 1954 weduwe van 

HENRICUS SINS 
Geboren te Hengelo •Gld) 29 mei 1893, 
overleed zij na een geduldiQ gedragen ziekte, 
gesterkt door de Genademiddelen der Kerk, 
op 7 juni in het St. Jozefziekenhuis te 
Doetinchem. We legden haar lichaam 11 Juni 
ter ruste op het R.K. Kerkhof te Ulft, In 
atwachling van de blijde Dag der Verrijzenis. 

Als een kaars Is haar leven opgebrand. Het 
licht Is nu gedoofd, maar opnieuw ontstoken 
aan het eeuwige Licht van God. Daarom zijn 
we niet bedroefd, maar dankbaar dat God 
haar voor veel lijden heeft gespaard. 
Dankbaar zijn voor deze Moeder en Oma. 
die zelf alt1Jd zo dankbaar was voor alles, 
wat men voor haar deed, en steeds zo van 
harte meeleefde met het wel en wee van 
haar kinderen en alle dierbaren 
Toen haar verstandelijke vermogens ver
minderden, waren het steeds de kinderen, 
waarover zij met zoveel I iefde sprak. Steeds 
weer beluisterde Je ook In haar woorden, 
welk een waardering zij had voor het werk 
van de priester, die haar Gods Genademid· 
delen aanreikte, bijzonder In de H. Communie, 
d,e zij iedere week thuis ontving. 
Lieve kinderen, kleinkinderen en achterklein
kinderen, ik dank jullie voor Jullie liefde, 
bijzonder voor de goede verzorging van da 
laatste jaren, toen mijn krachten waren ver
zwak1 en Ik Jullie hulp zo zeer nodig had. 
Moge het jullie allen in je laven goed gaan. 
Leeft vanuit je geloof als een bron van 
kracht en bewaart steeds de onderlinge 
band van vrede en liefde. 

God, Die ons hebt geboden vader en moeder 
te eren, schenk onze ouders het loon van 
hun goede leven. en neem hen op In Uw 
eeuwige glorie, waarin wij allen eens met 
vader en moeder hopen te delen. Amen. 

Voor de vele blijken van medeleven, die wij 
mochten ondervinden tijdens de ziek1e, het 
O'lerlijden en de begrafenis van onze lieve 
moeder en oma 
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betuigen wij onze hartelijke dank. 

Familie Sins 

Breedenbroek, Juni 1974. 




