


In liefde gedenken wij 

Bente Anne Maria 
dochtertje van 

Henny en Monique 
Arkink - Wolbers 

• t 9 juli 1998 te Almelo. 

De afscheidsplechtigheid heeft op 
14 juli in familiekring plaatsgevonden. 

Voor uw warme blijken van medeleven, 
danken wij u oprecht. 

Monique en Henny 

Fleringen, juli 1998. 

Lief klein meisje. 

Je ligt nu lekker te slapen 
en ik kijk daar eventjes in 
dan zie ik je mondje, je oogjes 
je neusje, je wangen, je kin. 

Twee beentjes met kleine voetjes 
vijf teentjes aan iedere kant 
twee armpjes met piepkleine handjes 
vijf vingers aan iedere hand. 

En nu lig je lekker te dromen. 
Zo lief en zo zacht, zo teer en oh zo klein. 
Een kusje van je mama, een kusje van je papa. 
Ook van opa en oma, ooms, tantes en neefjes. 
Wij hadden graag altijd bij je willen zijn. 
Je zweeft nu als een engel in de nacht. 

Lief klein meisje, slaap zacht. 





Btd voor <lo Ztel van Zal,g~r 

ll E ~ D R IK A A R KI ~ K, 
weduwo ""n 

GerarduM .JoaanC's Lohnlt~~, 

9:oborc• to Borne den S No.-ember 1 7, o.-er
ledtJu t 11 DIC lo (0.) n!l 't Ont\&ng n er 
H. .., •cnuncuten den 1:; .Juli 1~10 en den 
19 d,er maand begrnvcn op het R K. Kerkhof 

ald:<ar. 

Eeno cerckroon ûju de hooge jareiJ, d1e op 
de'' egeH cl~r gert!ohtJgheid gevonden wor,leu 

Spr.XVL 
Uelnldog I" d" rn<·nsch, die door <len armelt 

te govou \'1\U ÛJu oiguu rechten. ziju vt!rOtJ· 
diger ~n \ our prt"Jker nuutkt. 

H. Petrus Chrys. 
Vo rul wor 1 n wi.J gerust gestelol door .t.lc 

gooJ "' r I u, I ZLJ ,::c;;cvcn I o t eu 
d r de I""'' d ghetd •an haar. :;e!oof. \Vq 
h rmncr n on h o dvru nt ~ en he Iu: 
ZIJ vo r I I e, ec hoe ZIJ door za b 
ztnmgb en I{O jegeu" hare kluderen 
u tmnntt • H Aug. 

Dl r bare k n 'Aren. u "erlatend~ 'erzeker 
tk u dM I: IJ tovrcden kunt zl,]n, daar gi.J ruij 
uw moednr. nlt•J I 1nntg hebt lief gehad en 
ge .. ra, rlo<'h h~ pt mu r.u verder ook door 
uwe g~be<lt!n om g-oede werken tot God. en 
Jac zuil n ,.., ~ "CJI,nndt•r e~n!) \\ederzieu eu 
n1et DHHH JiiChc11lcu 

Zo~L Hart \'tlll ~ltHin, wees mi .. n he1l. 
(300 dagen afl.) 

:t i rus~o in vrede. 

f'l. H. Egbers, Hengelo. 


