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Bedroefd om haar overlijden maar dankbaar voor alles 
wat zij voor ons heeft betekend, nemen wij afscheid 
van onze lieve ma en oma, 

Aleida Johanna Temmink-Boenders 

. _>\, 
sinds 20 oktober 1987 weduwe van Gerhardus 
Johannes Temmink. 
Ma werd geboren op 7 november 1917 te Beckum. Na 
een lang ziekbed is ze toch nog vrij plotseling 
overleden op 13 juni 1998. 

Ma en oma heeft zich met toewijding, inzet en 
zorgzaamheid altijd gegeven voor haar man, kinderen 
en kleinkinderen vanuit haar eigen vertrouwde 
omgeving aan de Geurdsweg. 
Jarenlang heeft ze ook haar broer Herman verzorgd, 
die op het oudershuis woonde, wat voor haar de 
gewoonste zaak van de wereld was. 
Ze was blij en tevreden met de kleine dingen van het 
leven. Ze was een gastvrije vrouw en helemaal in haar 
element wanneer ze in hel weekend iedereen kon 
voorzien van de nodige hapjes en drankjes. 
Ze had een eigen, bijzondere manier van humor. Ze 
kon af en toe verrassend uit de hoek komen. Om haar 
rake opmerkingen hebben we vaak gelachen. 

Tot op het laatste moment had ze een brede 
belangstelling voor het hele maatschappelijk 
gebeuren. De krant en televisie waren voor haar dan 
ook een belangrijk medium. 
In hart en nieren was ze een mens van het platteland. 
Met het verzorgen van haar kippen voorzag ze de hele 
familie van verse eieren. De groente in haar soep 
kwam uit eigen tuin. 
Ze voelde zich op het best op haar eigen erf . 
Tijdens haar ziekte hebben haar kinderen en 
kleinkinderen, met name Lieke en Cyriel, haar nog 
veel vreugde gegeven. Veel steun heeft ze ook gehad 
van familie, buren en vriendinnen. 
We konden ma tot het laatste moment in huis 
verzorgen. Daar zijn we dankbaar voor. Ze heeft hef 
verdiend. Het is volbracht. Het is goed zo. 

Voor uw hartelijke wijze van medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van ma en oma betuigen 
wij onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


