
Ter oankbare herinnertng aan 

Finy Derksen 
echtgenote va n Gerard van het Reve. 
Zij werd geboren op 9 juni 1935 te 
Goor en overleed op 29 augustus 1989 
in het ziekenhuts te Enschede. 
Op 1 september hielden we de uitvaart 
voor haar in de Emmauskerk, waarna 
de beg rafenis volgde te Oldenzaal. 

Ftny was een lteve narlelijke vrouw. Ze 
was altijd beztg. Zorgzaam en keurtg, 
gastvr ij met belangstel ling voor teder. 
Bi jna 13 jaar was ze gelu kkig getrouwd 
met Gerard. Het werden ja ren waarin 
ze letterlijk lief en leed deelden. 
Veelliefde neeft ze gegeven aan Klaus. 
Z e zorgde een aantal jaren voor nem 
als voor een eigen ktnd. Het deed pijn 
toen ze aan de grenzen kwam van haar 
mogel ijkheden en ze hem weer moest 
loslaten. Vooral ook door haar ziekte. 
W ant ziekte heeft haar leven de laat· 
ste acnt jaar tn toenemende mate be· 
paald. Het werd een lange weg van 
pijn en hoop en onzekerheid en blijven 
vechten en steeds weer nteuwe tegen
slag. 
Z e bleef daarin toch zichzelf: ze klaag. 
de niet ondanks veel lijden. Haar we
reld werd steeds kleiner; maar ze hield 

belangstelltng voor anoeren en stelde 
bezoe.< steeds op prijs. 
Grote kracht vond ze ook in haar ge· 
loof. Z e had een vanze l fsprekend diep 
vertrouwen in God. En ze voelde ztch 
gesteund door Maria. Tot bijna op het 
laatst werd ze thuis trouw verzorgd 
door haar man. Nu is ze dan gestor
ven ; vredtg en bevrijd uit haar l tjden. 
W e zijn verdrtctig omdat we haar uit 
handen moeten geven. Tegelijk vertrou. 
wen we haar toe aan oe levende God 
en bidoen: 
H eer onze God wtj danken U voor deze 
sterke vrouw, die zo nabij en dierbaar 
was. Geef haar uw heerlijk heid , uw 
toekomst en uw trouw en leg haar 
handen in uw senoot om voorgoed te 
rusten. En geef ons, voor wie de dag 
soms lang valt, dat we eenmaal ver
enigd worden met haar, die we zo graag 
nog langer in ons mtdden hadden gehad. 
Dtt vragen wtj door Cnristus onze Heer. 
Amen. 

Voor uw harte lij kheid en medeleven 
betoond tijdens haa r lange ziekte en 
nu na haar overlijden betuigen wij on
ze oprechte dank. 

Gerard van het Reve 
tam. Derksen 
fam. van het Reve 


