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Dankbare herinnering aan 

Maria Margaretha Hendrlka Boerkamp 

weduwevan 
Johannes Bemardus T1nse1 

Zij werd geboren te Hengelo Ov. op 30 Januari 
1901 en is, gesterkt door de Sacramenten der 

Zieken, overleden op 22 maart 1997 in 
Zorgcentrum Backenhagen te Hengelo. 

Op 26 maart hebben we afscheid van haar 
genomen in de kapel van Backenhagen en 
een daarop aansluitende korte dienst in het 

crematorium te Usselo. 

Op hoge leeftijd is moeder en oma Tinsel van 
ons heengegaan. In meerdere opzichten kan 
zij genoemd worden een sterke vrouw, die 
zich tot aan haar levenseinde mocht verheu
gen over een goede lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Zorg voor anderen was een van 
de grondtrekken van haar leven. Jarenlang 
heeft zij letterlijk die zorg uitgeoefend binnen 
haar gezin, samen met haar man in een goed 
en lijn huwelijk. Die zorgzaamheld bleef zij be
houden, ook toen haar k.inderen volwassen 
waren en op eigen benen stonden. 

Zelfs in Backenhagen wist zij 't zo te regelen 
dat er altijd was, wat zij vond dat er moest zijn 
voor het geval een der kinderen of kleinkinde
ren op bezoek mocht komen. Vooral de klein
kinderen mochten niets tekort komen. 
En toen de laatste tijd haar lichamelijke krach
ten afnamen en zij minder mobiel werd, kon ze 
in elk geval mondeling laten weten wat haar 
wensen waren. 
Doch óók laten blijken, al was 't maar door re
gelmatig te bellen, hoezeer ze begaan was en 
meeleefde met het lief en leed van anderen 
En vanuit haar diepe geloof legde z1j de noden 
van heel de familie in haar gebeden aan God 
voor. Ruim een week geleden vroeg zij zelf om 
de ziekenzalving te mogen ontvangen ter 
voorbereiding op het naderende einde van 
haar leven. 
Na enkele dagen met veel pijn is ZIJ zaterdag
avond rustig ingeslapen. 
Haar leven heeft de bekroning gevonden bij 
God. 

Zij ruste in vrede! 

Voor uw blijken van meeleven en belangstel
ling zeggen wij U hartelijk dank. 

Haar kinderen en kleinkinderen. 

Hengelo, maart 1997 


