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Ter herinnering aan 
SINY HEERDINK. 
Echtgenote van 
JOOP KLEIN BRETELER. 
Moeder van 
Anneke, Marieke en Petra. 

Zij werd in Ootmarsum geboren op 
15 juni 1939: in Enschede is zij over

leden op 9 april 1985. 

Heer God. intens verdrietig moeten we 
nu al mijn vrouw en onze moeder 
terug geven aan U. 
Zij had dat onpeilbare oog waarmee 
zij onze verlangens en wensen voor
zag; zij had die zachte. maar toch ook 
scherp sturende hand waarmee zij ons 
aangaf de weg die wij behoorden 
te gaan. 
Haar zorg in huis en ziekenhuis; haar 
inzet voor ons en allen die door ziekte 
met haar in kontakt kwamen; haar op
gewekte aard, die zoveel steun gaf. 
zullen wij nooit vergeten . 
Toen die verschrikkelijk slopende 
ziekte zich openbaarde, bleef zij de 
sterke vrouw, die uit haar werk wist 
wat lijden is; steeds weer verwerkte 
zij met ongelofelijke kracht tegenslag 
op tegenslag. 

Heeft het geloof in ons aller moeder 
Maria. haar altijd door de bijstand ge
geven. om zelfs in haar leed. oog te 
blijven houden en bezorgd te zijn voor 
hen die achterblijven? 

Bleef zij daarom helder van geest tot 
het laatst toe, om dankbaarheid te to
nen aan man. kinderen en vriendin. 
omdat die tot het bittere einde haar 
ter zijde stonden? 
GOD, ONZE VADER: 
wat wij van haar van U kregen zullen 
we dankbaar bewaren en in stand 
houden. Wij bidden U: moge zij die in 
U heeft geloofd en op U haar vertrou
wen had gesteld, door de voorspraak 
van Maria. geluk en vrede vinden voor 
altijd. Moge het Licht van Pasen voor 
haar zijn opgegaan. Geef ons hier ook 
iets van dat Licht. opdat wij die haar 
dagelijks zullen missen, de weg naar 
U zullen blijven gaan. 

Moge zij leven in God. 

Uw meeleven tijdens de ziekte en na 
het overl ijden van mijn vrouw en onze 
moeder is ons 'n steun en troost. 
Wij danken U daarvoor. 

Joop Klein Breteler 
Anneke. Marieke en Petra 


