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Ter dankbare hennnering aan 

ALBERTHA JOHANNA TEN BOK 
echtgenote van Gerhardus Jozef Timmerman 

Zij werd geboren op 26 april 1925 te Hellen 
doorn. Op 2 februan 1986 is zij te Delden In 
de Heer overleden. Met het oog op haar ver
rijzenoe Is zij gezalfd met het H. O loesel. Op 

6 februaro d o.v hebben wij haar ter ruste 
gelegd op het r k, kerkhof te Delden. 

Betsla had een werkzaam leven achter de rug . 
Zij heeft heel wat voor een ander mogen doen. 
Zij is ook gelukkig geweest. Het zou niet goed 
zijn alleen maar te denken aan haar moe lijk
heden. Zij was gelukkig met haar man. Zij wist 
dat hiJ ontzaglijk bezorgd voor haar was en 
alles wel wolde doen om haar gelukkog te 
maken en haar te begrijpen, tot het laatste toe 
Ze was gelukkig met haar werk in verschollen
de horecabedriJven, waar ze kon genieten van 
het koken Het gaf haar voldoening op doe 
manier iets voor een ander te kunnen betekenen 
Zij hield van de natuur, van de dieren en van 
de vrije ruimte. Ook kon ze genieten van lange 
gezellige avonden. ZIJ was gehecht aan de 
familie. Zij hadden een goede band met elkaar 
Het blijft onbegrijpelijk, dat je zo opeens af· 
scheod moet nemen van iemand van wie je veel 
hield en met wie 1e dertig ,aar lang a.les hebt 
gedeeld. 

Terwijl wij In aanraking komen met onze eigen 
grenzen en niets meer kunnen doen, moeten we 
het eigen unieke bestaan van de ander erken
nen. Het blijft een mysterie Alleen God zelf 
kan het doorgronden. Ons hart blijft onrus· 
tig totdat het rust vondt bij God ze Augusti· 
nus. Wij mogen erop vertrouwen, dat Betsie 
nu de rust heeft gevonden, doe ze overal heeft 
gezocht. 

God, geef heer de eeuwige rust. 

H. Maria, bid voor ons. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze zuster, schoonzuster en tante, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Stad Delden, februari 1986 
Kerkpad 10 

G. J. Timmerman 


