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In herinnering en gebed blijft In 

dankbaarheid onder ons voortleven 

Susanna Maria looman 
sinds 26 oktober 1950 echtgenote van 

BERNARDUS LAMBEATUS AEMERINK 

Zij werd geboren te Beuningen op 3 augus· 
tus 1917 en overleed na het ontvangen van 
het Sacrament der Zieken in het ziekenhuis 
. Medisch Spectrum Twente" te Enschede 
op 20 oktober 1992 We hadden haar 24 ok
tober voor het laatst in ons midden tijdens 
de viering van de H. Eucharistie, waarna wij 
haar te rusten hebben gelegd in het graf 

van haar moeder op het kerkhof van de 
St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Zij, die altijd zo voorzichtig was in het ver
keer, moest het toch overkomen dat een 
noodlottig ongeval een eind IT'aakte aan 
haar le\len bij ons. Mede door haar zwakke 
hart kwam Zij de gevolgen hiervan niet meer 
te boven. 
Er is intens verdriet, maar door onze tranen 
heen ook veel dankbaarheid, dat God ons 
haar als echtgenote. moeder en oma ge
geven heeft. 

Bijna 42 jaar hebben vader en moeder het 
leven in alles met elkaar gedeeld, zijn ze 
In ziekte en gezondheid elkaar steeds nabij 
geweest. 
Het gezin kwam bij moeder op de eerste 
plaats. Ze was altijd in de weer. maar toch 
ruimde ze graag tijd in voor anderen. De 
koffie stond altijd klaar. Als een zorgzame 
moeder en oma was ze een en al aandacht 
voor de huishouding. Niemand kwam tekort. 
Toen ze lichamelijk nog goed kon. werkte 
ze mee op de boerderij Bloemen en plan· 
ten waren haar b11zonder lief. Met regel 
maat volgde zij het otieuws via t.v" radio 
en krant en bleef daardoor midden in het 
leven staan. In haar gelovige levenshouding 
nam het gebed een voorname plaats in. 
Nu ze van ons is heengegaan, blijven vele 
goede herinneringen leven, vooral haar goed· 
heid en eenvoud. Met haar brdden wil uit 
hel gebed van de Engel des Heren: • Bid 
voor ons, heilige moeder van God. opdat 
wij de beloften van Christus waardig 
worden•. 
Rust in vrede en blijf bij God aan ons den
ken, wij doen het hier. 

Onze oprechte dar.k voor uw medeleven en 
steun. 

Familie Remer1nk 


