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Ter dankbare herinnerong aan 

Aleida Maria Derkman 
sonds 9 maart 1946 weduwe van 

JOHANNES OERHARDUS ZANDERINK 

Moeder werd op 18 februari 1898 on Denekamp 
geboren. Na een welbesteed leven IS ze. ge· 
sterkt door het Sacrament der zieken. op 3 
maart 1985 In het Gerardus Majella-zoekenhuis 
te Hengeoo ov overleden. Op 7 maart hebben 
we haar, na de uotvaart In de 0 L. Vrouwe· 

kerk bij vader te rusten gelegd op 
het r. k kerkhof te Hengelo ov 

We zullen moeder erg mossen. want ze was het 
middelpunt on onze lamolie We kwamen graag 
boj haar en z!} biJ ons. haar kinderen. En ook 
de kleonkonderen waren alles voor haar. Elke 
zaterdag was de hele lamolie om haar heen. 
maar ook door de week gingen we graag naar 
haar toe. Want ze was zeer gastvriJ en de deur 
stond bij haar altojd. letteriUk. open voor leder
een. Alles heelt ze voor de kinderen over ge· 
had en ze hield erg veel van haar kleinkinde
ren. Vaak hebben ze genoten van de gedichten 
en de verhalen van vroeger die oma hun met 
vee l humor vertelde. En wot heeft ze gewerkt 
en geploeterd, voorel ook In de moeilijke )oren 
van de oorlog. Van het weinige dat ze toen 
zelf had. wist ze nog te delen met anderen. 
Heel haar leven stond ze steeds voor leder
een klaar om te helpen. Altijd was ze druk in 
de weer, want stilzotten kon ze niet. Als ze 
niet in huls bezig was, den was het wel In 
haar tu in of boj een ander. 
Haar leven is niet gemakkeiUk geweest. Toen 
vader. nog vrU jong. overleed. bleef ze met 

4 kinderen alleen achter En ook In haar ver
dere leven bleven tegenspoed en zorgen heer 
niet bespaard. Ze droeg echter haar kruos on 
stilte , en hield haar leed voor zochzelf. Haar 
kracht putte ze bij God want ze was een zeer 
gelovige vrouw met een groot Godsvertrouwen 
en een diepe vererong voor Maria Het kerk
boek en de rozenkrans lagen altojd binnen hand
bereik op tafel. •. Bidt maar zei ze. en dan 
komt het wel in orde". 
Haar laatste levensdagen waren een liJdensweg 
Ze had het erg benauwd en wij stonden alle
maal zo machte loos om haar heen. Tenslotte 
is ze in alle rust naar God gegaan Gelukkig 
bleef haar daardoor verder liJden bespaard 

Moge ziJ nu b•J God In vrede zojn I 

Moeder, bedankt dat U a tojd voor ons klaar 
stond. 
Oma. U was lief voor ons. we vergeten U 
nOOit! 

Uw meeleven met ons na het heengaan van 
onze lieve moeder en oma. heeft ons erg goed 
gedaan. 

Harte iUke dank daarvoor. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Hengelo ov. maart 1985 


