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Ter dankbare herinnering aan 

Maria Aleide Josephina Arkink-Lohuis 
weduwe van Hendrikus Hermanus Joseph Arkink 

Zij werd geboren te Bornerbroek op 4 maart 1921. Voor· 
zien van het Sacrament der Zieken overleed zij op 
23 februari 2000. Op 28 februari vond de Uitvaart plaats 
in de kerk van St. Stephanus te Bornerbroek waarna wij 
haar bij papa hebben begraven op het kerkhof aldaar. 

In haar jeugd was moeder een vrolijk en humoristisch kind. 
Zij groeide op tot een vrouw met een positieve, optimisti
sche levensinstelling. Op 14 september 1948 huwde zij 
papa. Zij hield van het buitenleven: van de dieren op de 
boerderij, de paarden en de koeien. De tuin was haar 
lust en haar leven: ze was er altijd aan het werk tussen 
de bloemen en planten. Ze bond graag een gesprek aan 
met iedereen, zonder onderscheid van persoon. Ze had 
ook stijl, ze zag er graag verzorgd uit. Ze kon heel intens 
genieten, met groot gevoel ook. 
Ze kon met mensen lachen, ze kon met mensen huilen. 
Door haar spontane, open aard was je meteen op je ge
mak bij haar. 

Moeder en papa vormden een harmonieus paar. Zij hield 
van praten, hij genoot van luisteren. Tijdens de ziekte van 
papa was zij een en al toegewijde en liefdevolle zorg voor 
hem. Na zijn overlijden had zij te kampen met eenzaam· 
heid. Ze was dankbaar en trots op ons, haar kinderen. 
Haar kleinkinderen waren haar allen even lief. 

Zij vond kracht in een diep geloof. Elke morgen bad zij 
haar geliefd Mariagebed. Ze was twee keer op bedevaart 
naar Lourdes. Ook voor Titus Brandsma had zij een bij· 
zondere verering. Voor bijzondere noden ging ze naar de 
Karmelitessen van Zenderen en vroeg de zusters een 
novene te bidden. 

Moeder voelde het einde naderen. Moed en innerlijke 
vrede tekenden haar laatste weken. Ze was blij dat ze 
thuis kon sterven: ' Ik ben tevreden met Gods wil.' De 
toediening van de Ziekenzalving temidden van ons be· 
leefde zij intens en geconcentreerd" en toch met een 
grote, lichte kalmte; voor ons een niet te beschrijven uur 
van droefenis, dankbaarheid en aanvaarding. Heel vre· 
dig is zij tenslotte ingeslapen. 

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden tij· 
dens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moe· 
der en oma zeggen wij u allen onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen Arkink 

Bornerbroek, februari 2000 


