


In dankbare herinnering aan 

WILHELMINA JOHANNA DAMINK 

echtgenote van 

Johannes Hubertus van de Perre 

Ze werd geboren op 20 april 1917 te Ol

denzaal, door de doop verbonden met 

,-' ·. Jezus Christus. Ze overleed in het r.k. 

ziekenhuis te Oldenzaal op 10 december 

1982. Na de Eucharistie-viering in de St. 

Antoniuskerk op 15 december d.o.v. is zij 

begraven op het kerkhof te Oldenzaal. 

"Niemand leeft voor zichzelf alleen, 
niemand sterft voor zichzelf alleen, 
wij leven en sterven voor God de Heer, 
aan Hem behoren wij toe." 

Zij is lang ziek geweest. Zij heeft veel 
geleden. Ze heeft haar ziekte en lijden 
buitengewoon moedig aanvaard en ge
dragen. Ze klaagde nooit, bleef steeds 
aardig voor iedereen en wist medepa
tiënten nog te troosten. We hebben grote 
bewondering voor haar. Ze heeft ons allen 
een prachtig voorbeeld nagelaten en ons 
getoond waarin de zwakke mens groot 
kan zijn. Zij is in vrede gestorven. 

Bij ons verdriet om haar sterven, is ons 
hart vol van dankbaarheid voor alles wat 
zij voor ons heeft betekend en gedaan. 
Onze herinnering aan haar zal steeds 
dankbaarheid en diepe genegenheid op
roepen. Als christenen geloven we dat 
deze lieve vrouw en moeder, die zozeer 
heeft -gedeeld in het lijden van onze Heer 
Jezus Christus, nu voorgoed mag delen in 
zijn eeuwige heerlijkheid . Zij zal nu onder
vinden de waarheid van Zijn woord: "wie 
in Mij gelooft, al is hij ook gestorven, zal 
leven" . En wij die achterblijven durven 
zeggen: "De Heer heeft gegeven, de Heer 
heeft genomen, de naam van de Heer zij 
geprezen." 

Zij ruste in vrede. 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens 
haar ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder 
en oma, zeggen wij U hartelijk dank. 

J. H. van de Perre 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, december 1982 


