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Moge dit plaatje voor U een dankbare 
herinnering zijn aan - en een vraag om 

gebed voor 

MARIA HERGINK 

echtgenote van Hendrik Bakker 
weduwe van Johannes Wilhelmus Saris. 

Zij werd geboren te Tubbergen op 
18 september 1902. 

Na een welbesteed leven is zij in de vrede van 
Christus overleden in het Dr. Ariënstehuis 

te Glanerbrug op 30 november 1985. 

Op de laatste dag van het kerkelijk jaar, waarop 
de kerk ons in haar liturgie spreekt over Chris
tus' wederkomst, is de Heer-van-alle-leven plot
seling tot haar gekomen om haar op te roepen 
voor de eeuwigheid. 
Hoewel haar krachten minder werden, hield zij 
nog zo van het leven. En bijzonder van haar 
man, haar kinderen en kleinkinderen. Het zou 
haar zeer zwaar gevallen zijn als zij bewust van 
hen afscheid had moeten nemen. 
Zij heeft naast menselijke vreugde ook haar te
leurstellingen gekend, zoals het verlies van een 
dochter en de vroege dood van haar man. 
In haar later huwelijk met Henk was zij intens 

dankbaar weer een goede man naast zich te 
weten, die haar met zoveel liefde en zorg om
gaf. 
Met hem is zij nog 23 jaar gelukkig geweest en 
vooral de laatste 2 jaar, die zij met hem door
bracht in het Dr. Ariënstehuis, heeft zij als een 
weldaad ervaren. 
Behulpzaam voor medebewoners en het perso
neel heeft zij daar nog volop genoten van een 
mooie oude dag. 
Diep gelovig als zij was zocht zij voortdurend 
kracht bij Cluistus in de Eucharistie. 
Hoewel zij voor ons allen een grote leegte zal 
achterlaten, mogen wij met vertrouwen bidden, 
dat Christus nu ook tot haar de woorden zal 
richten uit het evangelie: 
,,Kom gezegende van Mijn Vader en neem be
zit van het rijk, dat voor u bereid is vanaf de 
grondvesting der wereld." (Mt. 25, 34) 

Moge zij rusten in vrede! 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter ge
dachtenis aan haar. 

H. Bakker 
Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


