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Dankbare hennnenng aan 

Maria Suzanna ten Brink 

Zij werd geboren te Denekamp op 8 november 1903. 
Meermaten gesterkt door het H. Sacrament der Zteken 
overleed ziJ 1n het Zorgcentrum Twente Oost afdehng 
Denekamp op zondag 9 januan 2000 Na de 
Eucharistievlenng in de parochtekerk van Dene~<amp 
hebben we haar hchaam ter ruste gelegd op het R.K. 
kerkhof aldaar op 13 januan d a v 

Onze tante Mane heeft de t1oQe leefltJd van 96 taar 
mogen bere1ken ondanks dat ZIJ vanaf haar Jeugd met 
een kwakkelende gezondheid te kampen heelt gehad. 
Ze was een zeer gelovtge en devote vrouw. d1e 1n 
navolging van Jezus, z1ch dienstbaar maakte voor haar 
medemensen. In meerdere geztnnen IS Zij behulpzaam 
geweest; enkele jaren 1n de pastene te KUinre 
Haar leven is niet altijd gemakkeliJk geweest. op tonge 
leefliJd werd zij tb· patiênt en moest daarom Jaren 
doorbrengen in een tutnhuiste en later in het sanatori· 
um in Hellendoorn. Eenvoud, eerhtkhetd en aandacht 
voor tamilieleden en vriendmnen, meeleven met het 
wel en wee van velen, kenmerken haar levenssteil. 
Op latere leeftijd verhuisde z1j naar een bejaardenwo· 
ning; na een korte tijd verhutsdeze naar een aanleun
woning aan de Wilhelm1nastraat. Het laatste Jaar werd 
ze opgenomen in het Zorgcentrum, waar ze toch nog 
vrij onverwacht IS overleden. 

Naarmate haar leeflijd toeneemt wordt ook haar leven 
eenzamer: maar ze geelt ZICh daar met aan over. 
Zoekt contact en onderhoudt dat contact met velen 
door haar telefoongesprekken. Ze had een gewetdtg 
goed geheugen. kende al die telefoonnummers u11 
haar hoofd: ze vergat geen verjaardag. teder was biJ 
haar welkom, ze kon uren praten, was dankbaar voor 
elk bezoek. de koekjes- en snoeptrommel steeds goed 
gevuld. Altijd vnendeliJk en voorkomend. uitermate 
beleefd en nauwkeung. 
Zij hield van het leven. kon het moetliJk loslaten; ze wtst 
wat ze wilde. vasthoudend. doorzettend. soms dwm
geng, maar dat 1s begriJpelijk als men moet vechten 
voor het teven zoals ZIJ dat heeft moeten doen. daarbtJ 
ook nog gehandicapt door de kwalen van de oude dag. 
slecht kunnen z,en en horen. 
Ze was een kind van Mana: altijd de rozenkrans biJ de 
hand; 1n Maria had ziJ een groot vertrouwen en haar 
hemelse moeder zat haar door veel problemen heen 
geholpen hebben. 
Nu is zij overleden. rust1g tngeslapen: zoals ze geleefd 
heelt, is ze ook gestorven. in alle eenvoud. omnnQd 
door neven en nichten, die haar dierbaar waren en dte 
haar nu dankbaar zijn voor wat z1j voor hen geweest is. 
een goede tante. 
Vol vertrouwen leggen we haar neer in de handen van 
haar Heer. die ze zo trouw gediend heelt door haar 
dienstbaarheid aan anderen. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze tante 
Marie zeggen wij u oprecht dank. 

Fam. Zandennk 
Fam. Veltmaat 


