
Dankbaar gedenken wij 

Hendrika Johanna Lammertink 
· Ze is geboren op 3 oktober 1911 in Rectum 

gem. Wierden. Ze stierf vrij plotseling, na nog 
voorzien te zijn van het H. Oliesel, in het 
Streekziekenhuis in Almelo op 3 december 
1986. Na een gezongen Requiemmis legden 
wij haar lichaam ter ruste op het r.k. kerkhof te 

Rijssen op 6 december 1986. 

Hendrika Johanna Lammertink is vrij plotse
ling van ons heengegaan. We wisten wel dat 
ze ernstig ziek was, maar dat ze zo onver
wacht zou sterven hadden we niet verwacht. 
Wel plotseling is ze gestorven, maar niet on
voorbereid. Want wij allen kenden haar als een 
heel tevreden, geduldige en vooral vredelie
vende vrouw. Ze was bijzonder zorgzaam, 
attent en goed voor haar zussen, met wie ze 
zoveel jaren lief en leed heeft gedeeld en met 
wie ze zo gelukkig was. 
Sinds de dood van haar broer in 1964 heeft zij 
de boerderij in stand gehouden. Werken in 
stilte en in Gods vrije natuur, dat deed ze 
graag. Ze was een heel bescheiden vrouw, die 
het liefst in haar eigen vertrouwde hu1s en 
omgeving vertoefde. Daar voelde ze zich het 
beste op haar gemak. . 
In stilte heeft ze veel moeten verwerken 1n 
haar leven. Ze was door en door vroom en ge
lovig. Veel heeftzegebeden tot het H. Hartvan 
Jezus, tot Maria en de H. Antonius. Voor hen 
had ze een bijzondere verering. We hebben 

haar nooit horen klagen, ook niet toen ze ziek 
werd. Moedig en dapper aanvaardde ze alles 
in het vertrouwen, dat God haar ook de kracht 
zou geven om het kruis te dragen. 
Ze zag op tegen de gang naar het ziekenhuis. 
Maar eenmaal daar was ze dankbaar voor alle 
goede hulp, voor ieder bezoek, voor alle atten
ties. Haar zussen hebben haar tot het laatste 
toe bijgestaan en haar alle hulp gegeven die 
maar mogelijk was. Zo hebben ze haar lijden 
verzacht en gedeeld. 
Ze is heel vredig gestorven, zonder veel pij 
nen. De dood heeft haar gespaard voor verder 
lijden en benauwdheid. 
Haar zussen zullen haar missen, want ze laat 
een lege plaats achter. Ze mogen zich in groot 
geloof troosten met de gedachte, dat zij nu 
leeft bij God. Bij Hem is geen verdnet, geen 
pijn en geen lijden meer. .. 
Dat geloof moge voor hen een troost ZIJn. Dat 
geloof moge hen sterken. Moge zij bij God de 
voorspraak zijn voor hen en voor ons allen. 
Dat zij moge rusten in de vrede bij God. 

DANKBETUIGING 

Uw medeleven, voor en na het overlijden van 
onze geliefde zuster, zijn ons tot grote steun 
geweest. Daarvoor onze oprechte dank. 

Janna, Anna en Marie 

Wierden, december 1986 


