


In dankbare herinnering aan 

MARIA JOHANNA ANTOINETTE ALINK 

echtgenote van 

Johannes Nicolaas Verboom 

Ze werd geboren op 25 augustus 1921 te 
Oldenzaal en door de doop opgenomen 
in de Gemeenschap van Jezus Christus. 
Zij overleed op 21 maart 1983 in het r.k. 
ziekenhuis te Oldenzaal. Na de Eucharistie
viering in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal 
hebben we van haar lichaam afscheid 
genomen in het crematorium te Usselo 
op 24 maart d.o.v. 

"Ik ben de verrijzenis en het leven; 
wie in Mij gelooft, zal leven, 
ook al is hij gestorven , en ieder 
die leeft in geloof aan Mij, zal in 
eeuwigheid niet sterven." (Joh.) 

Hoewel zij de laatste jaren tobde met haar 
gezondheid, is ze nog vrij onverwacht 
gestorven. Voor ons die haar zeer nabij 
waren, doet dit sterven pijn. Maar ons 
verdriet wordt gedragen door grote dank
baarheid voor alles wat ze voor ons heeft 
gedaan. Ze heeft voor ons geleefd, ge
zorgd en gewerkt. Wij mochten haar liefde 

en toewijding , haar begrip en goede raad 
ondervinden , elke dag opnieuw, ook toen 
haar lichamelijke gezondheid minder werd. 
Ze was een bescheiden , eenvoudige en 
tevreden vrouw , die respect afdwong om
dat ze in kleine dingen groot kon zijn. 
Onze herinnering aan haar zal met ge
negenheid en dankbaarheid gekoesterd 
worden. Ze was een gelovige vrouw, die 
haar verbondenheid met de Heer geregeld 
voedde met het Eucharistische Brood, 
waarvan Jezus heeft gezegd : "Wie mijn 
vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft 
eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan 
op de laatste dag". Daarom kunnen wij die 
achterblijven nu ook zeggen : "De Heer 
heeft gegeven, de Heer heeft genomen, 
de Naam van de Heer zij geprezen." 

(Job 1, 21) 
Zij ruste in vrede bij God. 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden bij het overlijden van mijn lieve 
vrouw en onze zorgzame moeder, schoon
moeder en oma, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

J. N. Verboom 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , maart 1983 


