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· Uw aanwezigheid heb ik nodig ieder voorbijgaand uur.· 

(/ need Thy presence every passing hour. H.F. Lyte) 

In liefdevolle herinnering aan 

Maria Johanna Remerink - Mensink 

weduwe van 

Hendrikus Gerardus Remerink 

Ze werd geboren op 19 mei 1922 te Denekamp 
en is aldaar overleden op 8 september 2011 . 
We hebben haar op 14 september 2011 voor 
het laatst in ons midden gehad tijdens de 
Uitvaartplechtigheid in de H. Nicolaaskerk te 
Denekamp, waarna we haar hebben begeleid 
naar haar laatste rustplaats op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

Geboren als oudste in een gezin met vier 
kinderen hielp ze thuis aan de Lange Voor al 
vroeg mee in de drogisterij en het huishouden. 
Na de lagere school ging ze naar de school van 
de Zusters in het klooster in Noord Deurningen. 
Daar werd ze al sterk gevormd door het geloof, 
naar het voorbeeld van de Zusters. 
In 1954 is ze getrouwd met Henk Remerink en 
samen zijn ze aan de Burg. Hoogklimmerstraat 

gaan wonen. In 1959 is Paul , hun enig kind , 
geboren. 
Het leven van Marietje was eenvoudig, ze kon 
blij en dankbaar zijn voor de kleine dingen in het 
leven. Haar leidraad was haar rotsvaste geloof in 
God. Ze ging vaak naar de kerk om er haar geloof 
te kunnen belijden en om er te zingen als lid van 
het dameskoor. 
Veel aandacht besteedde ze aan haar gezin. 
Ze hielp Henk in de drukke perioden met zijn 
werkzaamheden voor de verzekeringen . Ze was 
ook vaak in de tuin te vinden die er altijd prachtig bij 
stond en ze zat regelmatig achter de naaimachine 
om voor haar gezin of voor bekenden een 
kledingstuk te maken. Met veel toewijding heeft ze 
altijd voor haar Henk gezorgd, met name toen hij 
vaak zo ziek was. 
Na het overlijden van Henk heeft ze moedig 
het leven weer opgepakt. Toen de lichamelijke 
ongemakken haar te groot werden is ze verhuisd 
naar het verzorgingstehuis. Daar heeft ze, omringd 
door de goede zorg en liefde van allen die haar 
nabij stonden, toegeleefd naar het eeuwige leven. 
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Wij danken u oprecht voor uw belangstelling en 
uw medeleven na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma. 

Paul en Ellen 
Koen, Dirk Jan, Martijn 


