
Naar " de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde" is ons voorgegaan 

ALBERTUS HENDRIKUS MARTINUS 
BELDERINK 

echtgenoot van 

Geertruida Aleida Hilberink 

Hij werd in de gemeente Losser geboren 
op 11 november 1902. Gesterkt door het 
sacrament van de zieken, ging hij van 
ons heen in het Oldenzaalse ziekenhuis 
op 20 februari 1986. Na de Uitvaartdienst 
in zijn parochiekerk, toegewijd aan Maria, 
hebben we zijn lichaam begeleid naar het 
Crematorium te Usselo op 26 februari. 

In vrede is hij ontslapen. Er is verdriet in 
ons midden maar het wordt gedragen 
door dankbaarheid voor alles, wat hij voor 
ons heeft gedaan en betekend. Hij was 
een rustig, blijmoedig mens, die de gave 
bezat zijn optimistische kijk ook op ander
en te kunnen overdragen. Hij hield van 
huiselijkheid, waarbij hij graag zijn kinderen 
en kleinkinderen om zich verzamelde ; 
daarbij was opvallend zijn grote zorg voor 
zijn vrouw, ze waren altijd samen en deden 
alles samen. Hij was gezien bij zijn mede
mensen, een teken daarvan is wel dat 
velen hem "vader Beiderink" noemden. 

Vitaal als hij was, nam hij deel aan allerlei 
aktiviteiten , waarbij hij opviel door grote 
hartelijkheid en een sterk geheugen. 
Hij leefde vanuit zijn geloof en vanuit een 
hechte verbondenheid met zijn parochie ; 
met een grote toewijding aan Maria, getuige 
het feit dat hij ruim 50 jaar telkens naar 
Kevelaer trok, waarvan meer dan 12 keer 
op de fiets. 
In zijn korte ziekteperiode nam hij bewust 
en dankbaar afscheid; hij was blij met 
zoveel mooie jaren, dat hij ais tevreden 
mens in overgave kon heengaan. 
Mogen we zijn vrouw tot steun zijn. 

,,'t is 60 jaar geleden, toen we elkaar 
ontmoetten. 

Een zonnestraal ging door ons beiden heen. 
Nu is die gouden band voorgoed verbroken. 
Ik bid en kniel en zie 
jouw beeld door ai mijn tranen heen". 

Voor Uw blijken van deelneming, onder
vonden na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, schoonvader 
en opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

G. A. Belderink - Hllberink 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, februari 1986 


