
Opge1rekt en ::org:,aam, nooit 1•raJ?e11d. 
Jli111111er klaJ?end, altijd stil drnge11d, 

moedig ging je dom: steed.1 H'eer. 
tot op het laatste 1110111e111. 

liet ll'ilde niet meer. 



t 
Dit is een dankbare herinnering aan 

Maria Hendrika Oelderink 
(Marie) 

weduwe van Johan Zwaferink 

Ze is geboren in de Beekhoek te Glanerbrug op 
3 augustus 1916. 

Begin dit jaar 1s Zij op het ziekenhuis te Enschede 
gesterkt door het Sacrament der Zieken. 

Ze 1s overleden te Losser, 18 dagen na haar 84ste 
verjaardag op 21 augustus 2000. 

Na een gezongen uitvaartmis in de Maria 
Geboortekerk hebben WiJ haar lichaam bij pa ter 

ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Losser op 
25 augustus. 

Ma hield van de natuur. Tot op hoge leeftijd werkte 
zij in de tuin. Ze hield thuis van TV, de radio en de 
dagelijkse krant. Ze blijft in onze herinnering voort
leven als iemand die steeds het beste met ons, haar 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind voor
had. Altijd heel precies in haar kleding, uiterlij.ke ver
schijningsvorm, kon ze moeilijk gelijke tred houden 
met al de veranderingen in kerk en maatschappij. 
Voor ons stond ze altijd klaar, en op tijd, om heerlijk 
smakelijk te koken, wassen, strijken enz. Geleidelijk 
aan nam ze afscheid van mensen en dingen. 

Eerst van pa, op 19 december 1998, en toen van 
haar eigen lichamelijke gezondheid. Ze moest 
steeds meer inleveren, haar geheugen, haar krach
ten, haar dierbare hondje Teddy, en tenslotte haar 
eigen leven. 
Zewas er aan gewend om alleen te zijn, omdat pa 
altijd muziek had gemaakt. Toch keek ze er altijd 
naar uit als de kinderen of familieleden op bezoek 
kwamen. Met de voortgang der jaren namen ook 
haar ongemakken en kwalen toe. De pijn nam toe, 
het lopen ging steeds moeilijker en ze werd steeds 
meer afhankelijk van anderen. In het laatste stadi
um 1s ze, net als pa destijds, met alle liefde en aan
dacht verzorgd door het personeel van Verpleeg
centrum Twente-Oost. Ze hield in de grond van haar 
hart niet van 'verpleeghuizen'. Ze was altijd intens 
blij om weer 'thuis' te zijn. Gelovig als ze was 
bezocht ze haar leven lang de vieringen in ce Maria 
Geboortekerk. Ma heeft nu, naar we mogen hopen 
en bidden, de rust en de vrede gevonden waarnaar 
ze verlangde: de eeuwige rust bij God. We hopen 
en bidden dat zij nu ook herenigd moge zijn met pa, 
Gods trouw reikt over de dood heen. Dat zij ruste 1n 
vrede 

Alle mensen, het personeel van V.T.O. in het bijzon
der, die ma - met name de laatste tijd - met alle aan
dacht en zorg hebben omringd, willen wij langs 
deze weg hartelijk bedanken. 

Fam. Zwaferink 


