


Ter dankbare herinnering aan 

Anton ia Berendina Gotink 
weduwe van 

Johannes Bernardus Eiting 

Zij werd geboren te Ruurlo 6 april 1906 
en is overleden in de vrede van Christus 
in het Streekziekenhuis te Winterswijk 
1 O december 1986. Vanuit de parochiekerk 
werd zij te rusten ge legd op het r.k. 
kerkhof te Beltrum 15 december 1986. 

In eenvoud van hart en blijmoedigheid 
van geest heeft ze God en de mensen 
gediend. Bewust van haar levenstaak heeft 
ze haar gezin geleid als een moeder vo l 
wil skracht en overbezorgdheid, zeker na 
de vroege dood van haar man. In het 
gebed en bezinning zocht ze haar troost 
en kracht om het leven aan te kunnen, 
met een bijzondere verering voor de 
moeder Gods Maria. Zij was voor velen 
een voorbeeld van geloof, goedheid en 
dankbare liefde. Ze was gehecht aan het 
iëven, zÓcht graag de mensen op, hield 
van de mooie dingen van het leven en 
hie ld erg veel van haar kinderen en klein
kinderen . Ook heeft ze ziekte en tegenslag 
gekend, maar ze heeft zich er met de 

hulp van anderen dapper doorheen 
geslagen. Ze waardeerde de vriendschap 
en het meeleven van de mensen om zich 
heen. Haar tachtigste verjaardag heeft ze 
nog prachtig gevierd met familie, buren 
en kenn issen. 
Met dankbaarheid denken we terug aan 
deze moeder en oma, die haar taak op 
deze wereld zo trouw heeft volbracht en 
mocht terugzi en op een we lbesteed leven. 
In haar laatste ziekte heeft ze zich bewust 
overgegeven aan Gods wil en heeft ze 
in geloof haar geest teruggegeven aan 
haar Schepper en werd ze verlost van 
pijn en lijden. 
Mijne dierbaren, vooral mijn hu isgenoten, 
ik dank jullie allen voor zoveel liefde en 
zorg voor mij. Allen die zo goed voor mij 
waren dank ik voor uw goedheid en 
vriendschap. Ik ben van u heengegaan, 
maar blijft goed voor elkaar in geloof en 
trouwe liefde, en wilt mij niet vergeten 
in uw goede herinnering en gebed. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Wij danken u voor uw medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma. 

Familie Eiting 
Familie Kraan 


