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Ter dankbare herinnering aan 

DINA FRERIKSEN 
weduwe van 

Wilhelmus Hendrikus Groot Kormelink 

Zij werd geboren op 11 oktober 1891; geheel 
onverwacht, nog gesterkt door het sacrament 

,-> · van het H. Oliesel , is zij gestorven op zondag 
13 september 1981. Om van haar afscheid te 
nemen hebben we de dienst van de uitvaart 
gehouden op donderdag 17 september, waarna 
we haar aan de aarde hebben toevertrouwd op 
het parochiële kerkhof te Hengevelde , waar zij 

moge rusten in vrede . 

Zij was hoogbejaard - bijna 90 jaar - in oktober 
zou deze bijzondere verjaardag gevierd worden ; 
zo te zien was ze nog sterk en gezond, maar 
toch moet het heengaan van Benny, waarmee 
zij zo vertrouwd was geraakt, haar teveel zijn 
geworden . Een week na Benny' s sterven, op 
precies dezelfde dag, beëindigde oma haar lan
ge levensperiode. De lege stoel van Benny in 
de kamer tegenover haar, greep haar aan . Ze 
is Benny gevolgd; voor het gezin en de familie 
is het haast teveel om te verwerken; voor Opoe 
is het een gelukkige dood, haar leven was vol
tooid. Reeds lang was zij alleen - haar man 
stierf, eveneens onverwacht in 1956; maar een
zaam was zij nooit, omringd door kinderen en 

kleinkinderen, die alle liefde en zorg aan haar 
gaven. Zij heeft daardoor kunnen genieten van 
haar ouderdom in het huis , waar zij bij haar 
trouwen naar toe ging en waar zij stierf in de 
handen van haar goede schoondochter en doch
ter. Veel ziekte heeft zij niet gekend en van 
een ernstige aandoening genas zij helemaal. In 
haar hoge ouderdom zat zij het liefst in haar 
hoekje thuis, stil voor zich uitkijkend, niet echt 
bezig meer, want haar handen hadden alleen 
maar werken geleerd, zoals een moeder van een 
groot gezin dag-in, dag-uit zorgen moest. 
In ons geloof vertrouwen wij op God, die haar 
barmhartig moge ontvangen in het vaderhuis, 
haar moge vergeven , zoals wij haar tekorten 
willen vergeven. Moge haar naam in onze her
innering blijven en dikwijls in ons gebed uitge
sproken worden , opdat het eeuwig l icht haar 
moge verlichten , dat zij ruste in vrede . 

Voor de vele bl ijken van belangstelling en deel
neming bij het overlijden van moeder, oma en 
overgrootmoeder, zeggen wij u oprechte dank. 

Familie Groot Kormelink 

Hengevelde , september 1981 


