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In dankbare herinnering aan 

HENDRIKA JOHANN'A EFFINK 

Zij werd 16 april 1898 te Enter geboren en 
door de doop opgenomen in de gemeen
schap van de H. Kerk. Op 22 oktober 1925 
verbond zij zich door het huwelijk met 
Gradus Johannes Slag. Na ruim 55 jaar ge
lukkig .getrouwd te zijn geweest overleed 
hij op 21 mei 1981. Na een kortstondige 
ziekte overleed zij, gesterkt door het sacra-

.,> · ment der zieken , op 14 december 1987 te 
Al,melo. Na een gemeenschappelijke Eucha
ristieviering hebben we de 18e d.a.v. af
scheid van haar genomen en bij vader te 
rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Enter 
in gelovig vertrouwen dat ook zij door de 
Heer geroepen is om eeuwig te leven . 

Deze oma heeft het voorrecht gehad dat zij 
tot op haar hoge leeftijd .geestelijk en licha
melijk rede-lijk gezond mocht zijn. Na het 
overlijden van haar man verblee-f zij ove,rdag 
het liefst in haar eigen vertrouwde woning 
waar zij al haar kinderen en kleinkinderen 
gastvrij ontving. Altijd bezorgd voor ande
ren, groot en klein , leefde zij in alles met 
iedereen mee. Dankbaar genoot zij van de 
kerktelefoon en volgde, godsdienstig als ze 
was, elke liturgieviering die er was ,met 
name ook het oktoberlof ter ere van Maria. 
Nauw voelde zij zich betrokken bij het wel 
en wee van zieke medeparochianen en ver
_gat hen niet in haar gebeden. 
Lieve moeder en oma, uw taak is volbracht. 
Wij zijn de goede God dankbaar dat we zo
veel jaren mochten samenzijn. Over enkele 
dagen vie ren wij weer in tekenen de ge-

boorte van Jezus Christus. Voor u is die 
komst van Christus nu werkelijkheid gewor
den. Na zo'n leven gunnen we u de rust en 
de vrede die de, Heer beloofd heeft aan 
allen die in Hem geloven. 

H. Maria, H. Antonius wees onze 
voorspraak. 

DANKBETUIGING 

Voor uw medeleven , voor en na het over
lijden van onze lieve moeder, groot- en 
overgrootmoeder, betuigen wij u onze wel
meende dank. 

Fam . Slag 

Enter, december 1987 


