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In liefdevolle herinnering 

We hadden Ine, onze moeder, schoonmoeder 
en oma voor het laatst in ons midden tijdens 
de uitvaartplechtigheid op zaterdag 19 april in 
de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Aansluitend 
hebben we haar begeleid naar het crematorium 
te Usselo. 

Ine, werd op 22 mei 1944 te Denekamp geboren, 
als 3e in een gezin van 4 kinderen. Als 3-jarig 
meisje ging ze, door gezondheidsredenen 
van haar moeder, wonen bij haar oma en opa 
aan de Mekkelhorsterstraat in Beuningen, 
waar ze liefdevol is opgegroeid in het gezin 
Scholten-Grote Punt. In 1963 leerde ze Herman 
Peterinck kennen. Ine werkte destijds bij het 
confectiebedrijf Reysoo. In 1967 trouwden ze en 
samen kregen ze 4 dochters. 

Na 13 jaar in Beuningen te hebben gewoond 
verhuisden we naar de Prins Hendrikstraat in 
Denekamp. Ine, ons ma kennen we als een 
rustige, warme vrouw die genoot van kleine 
dingen. Dagjes uit, en weekendjes weg m~t 
het hele gezin. Ook feestdagen werden altijd 
in huiselijke kring gevierd. De kleinkinderen 
waren haar grootste hobby. Zij kregen alles 
voor elkaar, oma werd nooit boos. In maart 
2013 kregen we te horen dat ze ongeneeslijk 
ziek was. Ondanks dit vreselijke bericht had zij 
alle vertrouwen in de behandelingen. De schok 
was enorm op het moment dat haar dochter 
Saskia te horen kreeg eveneens ongeneeslijk 
ziek te zijn. Saskia overleed in september 2013. 
De laatste woorden die ma tegen haar zei : "Ik 
kom je snel achterna". Helaas zijn haar woorden 
werkelijkheid geworden. Dit grote verlies en de 
nodige tegenslagen hebben haar gezondheid 
negatief beïnvloed. De laatste __ dagen_ van 
haar leven zijn we dag en nacht bij haar In het 
ziekenhuis geweest. Op maandag 14 april 2014 
is ze rustig ingeslapen. 

Dag lieve Ine, dag lieve ma, 
doe de groeten aan Sas!! 

Via deze weg willen wij u bedanken voor uw 
medeleven tijdens haar ziek zijn en na haar 
overlijden. 

Herman 
Kinderen en kleinkinderen 


