


In dankbaarheid gedenken we onze goede 
moeder, schoonmoeder en fijne oma 

t JOHANNA MARIA LINTELO 
sinds 9 maart 1983 weduwe van 

BERNARDUS ANTONIUS DERK INK 

Ze werd geboren te Ambt Delden op 17 mei 
1911. Nadat zij op 20 oktober 1987 het Sacra
ment van de Zieken had ontvangen is zij 
gestorven te Beckum op zaterdag 13 februari 
1988. Haar afscheid hebben wij gevierd in 
de kerk van de H. Blasius te Beckum op 
woensdag 17 februari, waarna we haar naast 
vader hebben begraven op het parochie
kerkhof. 

Nu moeder en oma gestorven is, beseffen we 
pas goed dat we afscheid nemen van een fijne 
mens, die altijd vol zorg is geweest voor haar 
gezin. Ze heeft het beslist niet gemakkelijk 
gehad in haar leven , maar het was haar nooit 
teveel . Ze klaagde nooit, ook niet toen ze te 
horen kreeg dat ze niet beter zou worden . Het 
deed haar wel pijn: ze leefde nog graag, zelfs 
met haar handicap. Ze kon nog genieten van 
heel kleine dingen. De laatste jaren, sinds het 
sterven van vader, ging ze met plezier mee op 
vakantie. Zelfs toen ze erg ziek was, kon ze 
nog dromen van een vakantie naar Texel en 
wilde ze nog graag een keer vliegen . Ze had 
haar leven nog lang niet op. De laatste nacht 
moest ze, volgens haar zeggen, nog naar 
zoveel verjaardagen . Bewust heeft ze zich op 
het sterven voorbereid. Al in een vroeg stadium 
heeft ze het sacrament van de zieken willen 
ontvangen temidden van haar kinderen, klein
kinderen en buren. Dat was voor haar een ver
steviginq van de band met allen, aan wie ze 

zo gehecht was . Misschien was juist die band 
het wel, wat haar laatste uur zo moeilijk 
maakte. 

Vol dankbaarheid kunnen we van haar afscheid 
neme~ . Ze laat een beeld na van goedheid en 
zorg . Vanuit een vanzelfsprekend en diep 
geloof heeft zij ons allen iets laten zien van 
een goede God, die zorg heeft voor zijn 
mensen. We vertrouwen er nu ook op dat 
moeder en oma de plaats heeft gekregen die 
Jezus voor haar heeft bereid. Vandaaruit zal 
ze voor ons een voorspreekster kunnen zijn. 
Zo zal zij haar dank ook kunnen uiten ten 
opzichte van vooral Jozef en Maja die veel 
voor haar hebben betekend en steeds maar 
weer klaar stonden. 

Moeder, oma, bedankt voor je goede zorgen 
en belangstelling. Lee_f voor altijd gelukkig 
verder bij God . 

Allen die op welke manier dan ook veel voor 
moeder hebben betekend en die ook met ons 
in deze dagen meeleefden, zeggen we heel 
oprecht onze dank. 

Familie Derkink 


