
In dankbaarheid gedenken wij 

Hendrika Hermina Delen 

sinds 9 september 1985 weduwe van 
Sander Antonius Bakker. 

Op 23 juli 1909 werd zij geboren te Bussum. 
En op 6 maart 1988 is zij onverwachts 
overleden. 
Haar lichaam hebben wij op 10 maart te 
rusten gelegd op ons parochrekerkhof, van
waar zij haar Pasen met de Heer tegemoet 
ziet. 
Moeder is plotseling overleden, maar voor 
ons niet onverwacht. 
Reeds verschillende jaren sukkelde zij met 
haar hart en steeds meer namen haar krach
ten af. 
Zij is dan wel onverwachts gestorven, maar 
zeker niet onvoorbereid. Steeds vaker sprak 
zij over bet sterven en in haar hart ver
langde zij naar een weerzien met haar man 
in de hemel. 
Tijdens de H. Mis van half negen, die zij via 
de kerktelefoon volgde, is zij gestorven. 
Eigenlijk kan men zich geen mooier sterven 
voorstellen als biddend tot de Heer te gaan. 
Met grote dankbaarheid denken wij aan 
haar terug als een zorgzame moeder en 
oma. Met grote belangstelling en warme 

liefde volgde zij de wegen van kinderen en 
kleinkinderen. Ook leefde zij vanuit een 
gelovige verbondenheid van harte mee met 
alles, wat het kerkelijk leven van de paro
chie aangaat. In de lange dagen heeft zij 
heel wat afgebeden en haar lijden en be
nauwdheid de Heer aangeboden voor het 
welzijn van velen. 
Juist nu zij overleden is, geloven wij, dat zij 
vanuit de hemel de noden bij God zal aan
bieden van al degenen, die lijden en ziekte 
in hun leven moeten verwerken. 
En voor haar kinderen en kleinkinderen zal 
zij een uitnodigend voorbeeld blijven in de 
geloofsbeleving op hun levensweg. 
In onze herinnering zal zij blijven voortle
ven als een goede moeder, oma en mede
parochiane. 
Daarom zeggen wij vanuit het diepst van 
ons hart: Moeder, oma en medeparochiane, 
bedankt voor uw fijn leven in ons midden, 
leef nu gelukkig bij de Heer en - zo geloven 
wij vol vertrouwen - tot weerziens in de 
hemel. 

Voor de vele blijken van deelneming bij het 
onverwachts overlijden van onze lieve moe
der en oma zeggen wij allen bartelijk dank. 

Fam. Bakker 


