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Met grote dankbaarheid denken we terug aan 

Paulina Maria Francisca 
Reinink • Duivelshof 

sinds 1960 weduwe van 

Hermannus Johannes Reinink 

Ze werd geboren op 9 juni 1909 te Zuid
Berghuizen. Na een zorgzaam en veel bewogen 
leven en een liefdevene verzorging, gesterkt 
door het Sacrament der Ziekenzalving, over
leed ze op 12 mei 1999 in het verpleeghuis 
Twente-Oost te Losser. 
We hebben afscheid van haar genomen op 15 
mei d.o.v. tijdens een Eucharistieviering in de 
kerk van de H. Pleehelmus te De Lutte, waarna 
we haar hebben begeleid naar haar laatste rust
plaats op het kerkhof aldaar. 

Jezus heeft gezegd "Wie in mij geloofd zal eeu
wig leven". En geloven in Jezus betekent er zijn 
voor een ander. Zo gelovig heeft zij in het leven 
gestaan, voor de mensen om haar heen. 
Al op jeugdige leeftijd kreeg ze te maken met 
het verlies van haar moeder en kort na haar 

huwelijk verloor ze haar broer. Dit heeft haar 
veel verdriet gedaan. 
In 1936 trouwde ze met Herman Reinink. 
Samen met hem bou.wden ze hun gezin op van 
1 0 kinderen. DaarbiJ voelde ze zich gelukkig. 
Het vele werk op de boerderij deed ze met veel 
plezier. 
Het verlies van haar man in 1960 was opnieuw 
een tegenslag om te verwerken. Maar opnieuw 
heeft ze het licht van haar goede karakter over 
haar Qezin laten schijnen. Door innerlijke en 
hartelijke verbondenheid met de kinderen, haar 
klein- en achterkleinkinderen voelde ze zich 
weer een gelukkig mens. Ze was zeer begaan 
van hun aanwezigheid bij haar thuis want daar 
voelde ze zich op haar stek. 
Het is niet mogelijk om in deze herinnerings
takst al haar voor- en tegenspoed te verwoor
den. 
Moge zij voor de liefde die ze op aarde heeft 
gegeven nu de bekroning ontvangen in het 
meuwe leven. 

Vertrouwend dat zij samen met pa gelukkig is bij 
de Heer. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij het 
overlijden van onze moeder, oma en overgroot
moeder zeggen wij u onze oprechte dank. 

Fam. Reinink 


