


In onze herinnering en ons gebed 
gedenken wij dankbaar 

EUPHEMIA MARIA 
GEERTRUIDA RIKKINK 

sinds 28 december 1981 weduwe van 

Anthonius Bernardus Beijerink 

Zij werd geboren te Denekamp 7 november 1919 
en overleed, na het ontvangen van het sacra
ment der zieken, in rust en overgave aan God 
in "Ziekenzorg" te Enschede 1 maart 1988. We 
hadden 4 maart d.o.v. onze moeder en oma 
voor het laatst in ons midden tijdens de viering 
van de H. Eucharist ie en heben haar daarna te 
rusten ge legd bij vader op het kerkhof van de 
St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Het doet ons allen pijn en verdriet haar niet 
meer in ons midden te hebben, vooral bij 
Henny en Ria, die met hun kinderen Jurgen 
en Pascal in een goede harmonie op het ouder
lijk huis zo nauw met haar in het leven van 
all edag verbonden waren . 

Haar zorgende l iefde voor al haar k inderen en 
kleink inderen komt bij dit heengaan het meest 
in ons naar boven. Ve le goede herinneringen 
blijven. Samen met vader heeft zij hard gewerkt 

voor haar gezin. In eenvoud en weinig voor 
haarzelf vragend heeft ze nu een we lbesteed 
en evenwichtig leven afgesloten. 

Haar leven is met dat van vader voor altijd 
geborgen in Gods hand. Dit mogen wij zeggen 
omdat zij in gebed en werk ge loofd en geleetd 
hebben. 

De Si nt Nicolaasparochie verl iest In deze 
beminnelijke vrouw een meelevende mede
gelovige. Maar we weten dat zij in de hemel 
in gemeenschap met allen die ons in geloof 
zijn voorgegaan op een nog inn iger wijze met 
ons verbonden blijft. 

Moge zij rusten in vrede. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
wees haar en onze voorspraak . 

Voor uw blijken van belangstelling en meede
leven betoond na het overlijden van onze 
1 ieve moeder, schoonmoeder en oma, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Fam. Beijerink 


