
Ter dankbare herinnering aan 

Maria Wilhelmina Hannink-Bulters 
echtgenote van Johannes Hannink. 

Zij is geboren op 1 maart 1914 te Gro
nau. Zij overleed op 26 juni 1989 te 
Overdinkel. Na een Eucharistieviering 
is zij op 30 juni d,a.v. ter ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof te Overdinkel. 

"Eenmaal breekt de dag toch aan 
dat wij uit elk.ander gaan. 
Ik was bereid, wees daarom blij. 
Huil dus niet, maar bid voor mij". 
Deze zinnen spraken moeder aan; het 
was haar wens dit gedichtje te ver
woorden. 
Zo is moe der, sterk en moedig, de weg 
ten einde gegaan. Zij was bereid; zij 
kon daar zelfs schertsend over praten. 
Moeder heeft heel sterk haar laatste 
strijd gestreden, haar geloof en haar 
groot vertrouwen gaven haar deze 
kracht. 
Moeders zonnige karakter maakte haar 
tot een blijde zieke, die met een hel
dere geest haar afscheid bespreekbaar 
maakte en voorbereidde. 
Moeder was zorgzaam, zelfs in haar 
meest pijnlijke uren toonde zij nog 
zorg en belangstelling voor anderen . 
Haar levensweg is niet altijd over ro-

zen gegaan, moeder heeft een moeilij
ke jeugd gehad, zij heeft hard gewerkt, 
vele jaren heeft zij ook pl_ichtsgetrouw 
haar ouders verzorgd. 
Het verlies van haar zoon en kleinzoon 
heeft in haar een diepe wonde gesla
gen, die nooit meer helemaal is gene
zen. 
Toch was haar leven mooi, omdat zij 
altijd weer de goede en de prettige 
dingen zag. Met haar man en kinde
ren had zij een zeldzame band. Moe
der is in haar ziek-zijn met grote zorg 
en liefde omringd geweest. Wij bewa
ren aan deze vrouw, moeder en oma 
dierbare herinneringen. Voor ons was 
ze één op de duizend. 
Moeder zong graag, zij zong dan haar 
vreugde, haar liefde en vertrouwen uit. 
Zij was zich zeer bewust van deze 
woorden: 
"Dag en nacht Heer, waakt Gij als een 
herder over mij, 
Dag en nacht Heer, veilig kan ik met 
U zijn". 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en oma, 
betuigen wij onze oprechte dank. 

J. Hannink 
kinderen en kleinkinderen. 


