
De schepping ziel mrt uurig 
mlangcn uil naar hd ogenblik, 
hal he hmlijkhcih her 

kinhmn Gohs 
openbaar zal worhcn. 

1om B, 22 



In de vrede van Christus is van ons heengegaan 

JOHANNA MARIA TEN ASBROEK 

weduwe van 

Laurentius Berna rdu s Alink 

Z ij werd geboren te Haaksbergen 4 sepr. 1885 en 
is overleden in O ldeozaal op 22 jan11ari 1975, 
tijdig gesterkt door het H. Sacrament der zieken. 
Na de gezongen Eucharistieviering in de St. 
Antoniuskerk hebben wij haar li chaam begra
·yen op het r k. kerkhof van Oldenzaal op zater-

dag 25 januari. 

Ee n ch ristenmens van groot geloof is uit onze 
wereld weggegaan. Hoogbejaard heeft deze 
vriendelijke en blijmoedige vrouw haar geest 
aan haar Schepper teruggegeven, toen mense
lijkerwijze haar leven voltooid was. 
Wanneer wij nu aan haar terugdenken, dan 
willen wij God dank zeggen dat wij zovele 
jaren lang deze goede moeder en oma in ons 
midden mochten hebben. Zij was een schat 
van een mens; iemand om van te houden. 
Zo hebben wij haar gekend en dat doet ons 
goed. Wij zien haar weer voor ons, zoa ls zij 
daar zat op haar vaste plaats in de familiekring. 
Van all en het middelpunt werd zij door allen 
gewaardeerd en bemind. Zelf bracht zij dit 
onder woorden met : »Jullie zij n allemaal heel 
goed voor me geweest, veel te goed". 
Toen zij er Jan toe was het Sacra ment der 
zieken te ontvangen, aanvaardde zij dit met 

zo'n overgave dat dit op ons een diepe indruk 
heeft gemaakt. Oma Alink was een hartelijk 
en blij mens, die leefde vanu it een sterk 
Godsvertro11wen. Zij stond dicht bij de men
sen en dicht bij Ooze Lieve Heer. 
Moge zi j. die tot in haar laatste levensweke n 
zo vaak Gods lof bezong. nu door Hem wo r 
den opgenomen in Zijn eeuwige glorie. 
Dat het o ns die ac'.1terbl ij ven. gegeven mag 
zijn kracht en troost te putten uit datzelfde 
geloof. dat Oma ons op zo'n voorbeeld ige 
wijze heeft laten zien. Zij ruste in vrede 

Voor Uw helangste lling en medeleven, on

dervonden bij de ziekte en het overlijden 

van onze li eve moeder en oma, zeggen 

wij U alleo hartelijk dank. 

FAMIU E VERBOOM-ALINK 

Kastanjestraat 11. 

O ldenzaal. 


