
Een vrolijke lach 

Een gezellig verhaal 

Zo herinneren we jou allemaal 



In lietèlevolle herinnering gedenken wij 

Maria Martina Alberink-Gerard 
Marietje 

Weduwe van 

Johannes Hendricus Alberink 

Zij werd geboren op 18 juni 1920 in Losser en is rustig 
ingeslapen op 23 september in verpleeghuis Gereia te 
Oldenzaal. Na de uitvaartdienst op 30 september 2008 in de 
H. Plechelmuskerk in De Lutte is ze te ruste gelegd op het 
R.K.kerkhof aldaar. 

Onze Ma was een vrolijke en opgewek1e vrouw, die midden 
in het leven stond. Ze wist wat hard werken was, naast de 
verzorging van haar vader en moeder, die ook bij hun thuis 
woonden, had ze de zorg voor haar man en kinderen die altijd 
bij haar terecht konden. De winkel van de bakkerij was haar 
domein, hier heefl ze ook veel werk verzet. In haar spaarzame 
vrije tijd mocht ze graag lekker koken, vooral haar gebak en 
taarten zullen we nooit vergeten. Op feestjes en 
samenkomsten was ze vaak de gangmaakster. 

Het I iefst mocht ze stukjes voordragen of grapjes maken met 
de buren. Na het sluiten van de bakkerij, wegens gezondheids
klachten van Pa hebben ze nog veel van de natuur kunnen 
genieten, met name het vissen in het Omleidingskanaal was 
hun favoriete bezigheid. Toen bij Pa longkanker werd 
geconstateerd, stond ze er voor hem om de zorg op zich te 
nemen zolang het kon. Na het vroegtijdige overlijden van hem 
kreeg ze een erg moeilijke tijd, we konden geen grip krijgen op 
de angsten en inbeeldingen die ze soms had. In september 
2005 is ze verhuisd naar Zorgcentrum Scholtenhof in 
Oldenzaal waar mede door de goede verzorging het geleidelijk 
aan weer beter ging. April 2007 werd ze opgenomen in 
verpleeghuis Gereia. eveneens in Oldenzaal, waar ze tot haar 
overlijden liefüevol werd verpleegd. 

Ma, je hebt je strijd gestreden, we zijn trots op je en gaan 
verder met alle goede herinneringen aan jou. 

Voor Uw medeleven tijdens haar ziekte en overlijden 
danken wij U hartelijk. 

Familie Alberink 
Kinderen en kleinkinderen. 


