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Ter dankbare herinnering aan 

EUPHEMIA ASSINK-PETERS 
weduwe van 

ALBERTUS ANTONIUS ASSINK 

Ze werd geboren te Enschede 31 maart 1006 
en overleed te Hengelo Ov op 5 augustus 1991 . 
Op 9 augustus werd ze na de uitvaart in de 
0. L. Vrouwekerk bij haar man te rus:en gelegd 

op het r. k. kerkhof te Hengelo Ov. 

Onze moeder en oma heeft veel meer voor ons 
betekend dan we met woorden kunnen weer
geven. Ze leefde helemaal voor ons gezin. 
Niets was haar daarvoor te veel. Maar ook 
voor de familie en kennissen stond ze altijd 
klaar. Ze was heel gastvrij en behulpzaam. 
Niemand deed ooit vergeefs een beroep op 
haar. 

Ze hield veel van vader en van haar beide 
dochters. Haar kleinkinderen waren alles voor 
haar. 

Ze heeft In haar leven echter ook het lijden 
en verdriet gekend. Al vrij jong verloor ze haar 
man maar vooral het verl 1 es van Corrie deed 
haar veel pijn. Ze is daar nooit meer overheen 
gekomen. 

Ze was een zelfstand ige vrouw met een grote 
wilskracht. Ze wilde graag jong blijven en het 
leven helemaal blijven proeven. Daarom zong 
ze vaak en hield ze er van goed gekleed te 
gaan. 

Toch waren haar laatste levensjaren getekend 
door haar dementie. Het was moeilijk voor ons 
om haar zo te zien veranderen. 
Ze werd liefdevol verzorgd in het ziekenhuis 
en in het Dr. Borsthuis. Daar heeft ze temid
den van ons het Sacrament der Zieken ontvan
gen en Is daarna rustig naar God gegaan. Ze 
was Immers een gelovige vrouw, die in alle 
eenvoud God eerlijk wilde dienen. 

Moge ze nu, met vader herenigd, voor altijd 
gelukkig zijn in Gods Licht en Vrede. 

Moeder, bedankt voor al je liefde en goedheid. 
Oma, we vergeten je nooit! 

Wij danken u van harte voor uw meeleven bij 
het overlijden van onze lieve moeder en oma. 

Truus 
Caroline 

Berto en Herma 


