


In dankbare herinnering aan 

Antonia Reinink - Flucht 

weduwe van Herman Joseph Reinink. 

Zij werd geboren te Epe (Old) op 17 mei 1921 
Gesterk door het sacrament van de ziekf 

overleed zij op 15 januari 1996. 1 ·-1 
Na de uitvaartdienst in de kerk van 7 

O.l. Vrouw van de Allerh. RozenkranskerK 
te Glanerbrug hebben wij haar lichaam te 

ruste gelegd op de R.K. begraafplaats aldaar. 

In dankbaarheid aan de goede God voor dit 
leven van onze zorgzame moederen lieve oma, 
moeten wij nu toch afscheid van haar nemen. 
moge echter haar levenshouding voor ons een 
troost zijn. 
Haar hele leven stond in het teken van zorgen 
voor: zorgen voor haar innig geliefde man, ook 
toen hij was opgenomen in het verpleeghuis, 
geen dag sloeg zij over om hem te bezoeken, 
zorgen voor ons haar kinderen, zorgen voor 
haar kleinkind, zorgen voor een plek te bieden 
waar mensen welkom waren etc .... om daarna 
pas een keer aan zichzelf te denken. 
Haar grootste angst was dan ook dat zij met 
het ouder worden een "last" voor anderen zou 

worden. Daarom moeten we blij zijn dat zij 
màar een kort ziekbed heeft gekend waarbij zij 
het ook niet kon nalaten om medepatiënten te 
helpen met eten hoe ziek zij zich ook voelde. 
Toen zij wist dat zij spoedig zou sterven wilde 
zij dat dit dan ook maar snel gebeurde en zonder 
de pijn van de laatste weken, zo is het gelukkig 
ook gegaan. Uiteraard had zij nog heel graag 
een lange tijd in ons midden willen zijn met 
name ook om haar kleindochter te kunnen zien 
opgroeien. Toch had ze vrede met haar sterven 
omdat zij vond dat zij -terug kon zien op een 
gelukkig en welbesteed leven. 
Laten we trachten de leegte die zij bij velen 
achterlaat te vullen met zorgzaamheid en liefde 
voor elkaar en ons troosten met de wetenschap 
dat zij tevreden en vredig is ingeslapen en nu 
vanaf een andere plek verenigd met haar Her
man voor ons zal zorgen. 

Wij bidden nu: 
Heer geef haar de eeuwige rust 

en het eeuwige leven. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken 
wij u hartelijk. 

Heinz, Herma en Manon 

Glanerbrug, 18januari 1996. 


