


n Dankbare en fijne herinnering aan 

HERMANNA JOHANNA HENDRIKA 
VAN WIJK-EXTERKATE 

Zij werd geboren op 4 juni 1905 te 
Hengelo(O.) - De laatste jaren van 

haar leven is zij met liefde verzorgd 
in het Dokter P. C. Borsthuis te 

Hengelo(O.). 
Daar is zij ook gestorven, na voorzien 
te zijn van het Sacrament der z.eken 

op 2 maart 1987. 
Wij hebben afscheid van haar geno

men t ijdens een Eucharistieviering in 
de St.Jozefkerk te Enschede, waai na 
we haar begeleid hebben naar het 

crematorium te Usselo. 

Mam was een goede moeder en een 
fijne oma. - Als wij haar leven als ge
lovige vrouw willen samenvatten, dan 
mogen we de woorden uit het Evan
gelie gebruiken, waar van Maria ge
zegd wordt: "En zij bewaarde al deze 
woorden in haar hart". 

Er is veel over Mam gezegd en er is 
ook veel tegen haar gezegd. 

Door haar ziek-zijn kon ze daarop 
niet altijd spontaan reageren. Ze was 
bovendien een vrouw, die liever op de 
achtergrond bleef, allijd zorgend en 
weinia ei~end. 

Haar zorg ging vooral uit naar Pap, 
met wie zij op 7 januari 1929 in het 
huwelijk trad. Hij stierf 1 oktober 1983. 
Daarnaast was ze vol zorg voor haar 
drie kinderen, later ook voor hun 
huwelijkspartners en zeker niet te ver
ten haar kleinkinderen, waarvan ze 
heel veel hield. 

Mam ging opgewekt door het leven: 
haar lach sprak boekdelen. 

Het is jammer, dat ze de laatste 
tijd haar gevoelens niet meer onder 
woorden kon brengen. 

Echt menselijk verdriet is haar niet 
bespaard gebleven. - Maar ze heeft 
het gedragen met geduld en geloof. 
En ook hierin was ze in de meest 
ruime zin van het woord: ·n christen! 

We zijn haar dankbaar en vragen 
de Heer van alle leven, dat Mam bij 
Hem vrede en rust mag vinden. 
Maria vragen wij, om haar te ontvan
gen, daar waar geen verdriet en 
tranen meer zijn. 

Voor uw belangstelling tijdens haar 
leven en vooral na haar overlijden, 
zeggen wij U van harte dank. 

De kinderen en kleinkinderen 


