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Haar plaats is /eeg 
Haar stem is stil 
Wij zwijgen Heer 
Het is Uw wil 

Dankbare herinneringen aan 

Santje Klaas 

echtgenote van 

Antoon Oude Booyink 

Ze werd geboren op 13 juni 1925 te Lemselo en is gestorven 
op 8 juli 1997 te Hengelo (0) . 
Op 11 juli hebben wij van haar afscheid genomen tijdens 
een gezongen H. Eucharistievieri ng en daarna haar ter ru ste 
gelegd op het r.k. kerkhof te Deurningen. 

Het leven van Ma bestond uit eenvoud. Meer dan 43 jaar was 
ze gelukkig getrouwd met Pa en er werden 3 kinderen in 
hun gez in geboren. 

Ruim 39 j aar woonden ze samen aan de W ilthuisstraat in '"t 
roo ie dorp", waarna ze hun intrek namen in een kleinere 
woning aan de Past. Havinkstraat te Deurningerbeek bele
ven ze trouw. 

Haar hele leven werd getekend door vele ziekenhuis opna
mes en specialisti sche behandelingen. 
Ma was een diepgelovige vrouw bij w ie Maria een heel 
bijzondere plaats in haar leven had. 
Achtervolgd door verschillende vaak kwaadaardige ziektes 
vond ze bij Maria steeds weer de kracht en moed om de 
draad weer op te pakken. 
Ma heeft Maria 3 keer bezocht in Lourdes waarvan Pa 2 keer 

haar reisgenoot was . De laatste keer werd ze lfs het lucht
ruim gekozen om af te reizen naar Lourdes. 
Ze mocht jarenlang genieten van haar 7 kleinkinderen, was 
het niet als oppas oma dan kwam ze gewoon even buurten 
bij haar kinderen en kleinkinderen altijd iets meebren
gend. Z ij waren haar allemaa l even lief en ze maakte geen 
verschil en tot het laatst vragend: " Hoe is het met de 
wi chter". 
Het dameskoor gaf haar nog een extra binding met de kerk. 
Jarenlang heeft ze met vee l toewijding haar stem laten 
horen. Ondanks dat ze zei: " Ik kan eigenlijk niet mooi 
zingen" heeft ze het meer dan 12 jaar volgehouden. 
Ook hee l wat kerkelijk koper en zil verwerk is tijdens de 
gebruikelijke poetsmiddagen door haar handen gegaan. 
Sportief gez ien droeg ze ook haar steentje bij: zwemmen 
en gymen; hiervoor werd heel wat aan de kant gezet. 
De laatste maanden merkte ze zelf dat haar krachten min
der werden. 
De Klaas famili e reunie heeft ze aangegrepen om nog 1 
keer alle neven en nichten te kunnen zien. 
Haar laatste ziekenhuis opname was de kortste opname. 
Moe en leeg, maar geestelijk gezond en met een laatste 
knik, zeggend dat het goed was, ging ze toch nog onver
wachts van ons heen. 

leder die op we lke w ijze dan ook met ons heeft meege
leefd tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw Santje, onze zorgzame moeder en oma, w illen we 
hartelijk bedanken. 

Antoon Oude Booyink 
Marianne en Tonnie 
Tonny en Anita 
Jos en Dimiy 
enkl einkinderen. 


