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Een dankbare herinnering aan 

Hendrika ten Hagen 

Op 1 juni 1917 ontving zij het leven uit Gods 
hand en zij trouwde met Bernard Reimerink 
in 1938, zodat zij met hun zes kinderen en 
hun veertien kleinkinderen het gouden huwe
lijksfeest in grote dankbaarheid mochten 
vieren . 
Bij een werkzaam leven op de boerderij, is 
zij van ziekte niet bespaard gebleven. Opti
misme hield haar op de been en de bijzon
dere zorg van haar man en huisgenoten, maar 
dat maakte ook haar afscheid heel moeilijk. 
Op 17 december 1990 kwam aan een lang 
slepende ziekte gelukkig een einde, nadat ze 
gesterkt was door de ziekenzalving. 
Na een Eucharistieviering in de kerk van 
0. L. Vrouw van Lourdes, hebben we haar 
broze lichaam op vrijdag voor Kerstmis te 
ruste gelegd op het kerkhof 't Waarveld te 
Haaksbergen. 

Werkelijk een moedige en dappere vrouw is 
van ons heengegaan. We weten dat we aan 
haar een lieve moeder en een fijne oma mis
sen. 
Haar werkzame handen stonden nooit stil en 
als het even kon was ze druk met haar 

handwerken bezig voor het Rode Kruis. Daar
bij was de bloementuin haar grootste hobby. 
Kinderen en kleinkinderen konden gezellig 
met haar omgaan, want daar hield ze van . 
Ondanks haar pijn en verdriet, kon ze stralen 
in het gezin , dat aanstekelijk werkte op heel 
haar omgeving. 

Moeder en oma , wij zijn dankbaar voor het 
leven dat je temidden van ons maar vooral 
voor ons geleefd hebt. We zullen je missen, 
maar ook hebben we het vertrouwen dat je 
nu eindelijk zonder pijn de rust en de 
vreugde mocht vinden bij Hem die je heeft 
opgeroepen. 
Wij blijven met elkaar verbonden en houden 
rond vader de familieband in ere, zodat je 
nog steeds in ons midden aanwezig bent. 

Wij danken allen, die onze moeder en oma 
tijdens haar ziekte hebben bezocht en nu 
aanwezig waren bij haar uitvaart en begrafe
nis. 

Fam. Reimerink 


