


Dankbaar gedenken wij 

Magda Temmink-Heurman 
echtgenote van Hans Temmink 

• 2 augustus 1944 
te Enschede 

t 20 april 1995 
te Enschede 

We hebben afscheid van haar genomen in de basi
liek van de Heilige Plechelmus te Oldenzaal en haar 
daarna begeleid naar haar laatste rustplaats. 

Een vrouw die bruist van leven. Altijd actief en altijd 
even verzorgd. Magda stond positief in het leven en 
had graag mensen om zich heen. Vanuit een be· 
paalde eenvoud wilde ze graag alles meemaken. 
Altijd bezig: met de bloemen en de tuin, met ge
zonde voeding, sport en spel en noem maar op. Ze 
hield van humor en probeerde het anderen zo goed 
mogelijk naar de zin te maken. De spil van ons ge
zin. Zichzelf wegcijferend opdat het ons goed zou 
gaan. Ze was de partner die thuis een omgeving 
van rust en gezelligheid wist te creëren, waar opge
bouwde zakelijke spanningen zich konden ontladen. 
Zij was de moeder, waarbij wij mochten opgroeien 
in een veilige bedding van liefde en toewijding. Blij· 
vend wisten wij ons omringd door haar aandacht 

en zorg. •Gevochten· heeft ze voor ons welzijn en 
welbevinden. 

Toen kwam die dag in mei met z'n noodlottige tij
ding. Donkere schaduwen benamen haar het uit
zicht op het licht van de toekomst. Medisch kreeg 
ze klap na klap te verwerken. Geestelijk bleef ze met 
steun van haar gezin en steun van °buitenar fier 
rechtop. Magda wilde leven! Ze vocht dan ook met 
alle kracht die haar zo eigen was. Echter tegen deze 
nietsontziende slopende ziekte bleek geen kruid 
gewassen. Stapje voor stapje moest ze noodge
dwongen loslaten en uit handen geven. Hoewel ze 
nooit klaagde moet dit voer haar ontzsttend moei
lijk zijn geweest. 
Nadat ze zich de laatste dagen op en leeg voelde 
mocht ze rust vinden in een bevrijdende slaap. 

'Mama• bedankt voor alles. 
We houden je levend in ons hart. 

Voor uw blijken van meeleven en belangstelling dan
ken wij u hartelijk. 

J.A.M. Temmink 
John en Noortje 
Monique en René 


