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'Eenmaal 6re&;J áe áag tocli aan, 

áat we uit eff...aar gaan. 
Ik, wa.s 6ereiá, wee.s áaarom 6lij. 
!}{ui[ áus niet, maar 6iá voor mij. 

Dankbare herinnering aan 

ELISABETH JOHANNA BERENDINA 
OLDE MEIERINK 

echtgenote van 

JOHAN BERNARD STAKENKAMP 

Zij werd geboren in Overdinkel op 19 november 1912. 
Vanaf 6 november 1947 heeft zij met haar man een 
gelukkig huwelijksleven gehad. Op 30 november 1988 
overleed zij na een langdurige en pijnlijke ziekte, in het 
verzorgingstehuis "De Molenkamp" te Oldenzaal. 
Op5decemberd.a.v. is de H. Mis van Requiem voor haar 
gehouden in de kerk van de H. Drieêenheid. Daarna is 
haar lichaam ter ruste gelegd op de Algemene 
Begraafplaats te Oldenzaal. 

De overledene was een hardwerkende en diepgelovige 
vrouw, die voor zichzelf weinig nodig had en altijd klaar 
stond voor anderen. 

Zij hield erg veel van de natuur en tuinieren was haar 
liefste bezigheid. Ze leefde met haar man heel sober en 
besteedde alle geld dat zij kon uitsparen aan arme 
kinderen in de missielanden. Daarvoor had zij alles over 
en zij voelde zich gelukkig bij de gedachte, dat zij mensen 
die het veel minder hadden, op die manier een beetje 
geluk kon geven. 
Toen haar gezondheid achteruitging en zij maandenlang 
veel pijn te verduren had, was dat zowel voor haar als 
voor haar man een zware beproeving. Maar zij klaagde 
nie~ zocht kracht en troost in het gebed en nam vaak haar 
toevlucht tot Maria voor wie zij een grote verering had. 
Tenslotte kwam de dood voor haar als een verlossing. 
Moge God haar rijkelijk belonen voor haar geduld en 
offervaardigheid. Vele dankbare mensen in de missie 
zullen haar in hun gebed gedenken. 

Moge zij rusten in vreáe. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn geliefde vrouw, zeg ik u hartelijk dank. 

J.B. Stakenkamp 

Oldenzaal, december 1988. 


