


Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKA MARIA SIEMERINK 

echtgenote van Gerardus Hendrikus Kottink. 

Geboren te Oldenzaal 5 april 1908. 
Vrij onverwacht overleden in het 

R.K. ziekenhuis aldaar 2 juni 1986. 
Begraven op het R.K. kerkhof te Weerselo 

5 juni d.a.v. 

Riek kan terug zien op een zeer welbesteed le
ven. 
Op 18 jarige leeftijd kreeg zij na de dood van 
haar moeder als oudste dochter de zorg voor 
. het gezin van 8 kinderen. Met heel veel tact en 
overgave wist zij deze zware taak te volbren
gen, tot grote voldoening van haar vader. Door 
haar bleef de onderlinge familieband steeds 
zeer hecht. 
In 1953 trouwde zij met Gerard Kottink en 
kwam zij naar Weerselo. Daar kreeg zij, behalve 
de zorg voor haar man, ook de zorg voor zijn 
ouders, en zij deed dit met vanzelfsprekende 
toewijding en hartelijkheid. 
Zij paste zich uitstekend aan in de buurt, en 
heeft daarmee heel wat gezelligheid beleefd. 
Een zware tegenslag in haar leven was het ern
stige ongeluk dat haar trof in de strenge winter 
van 196 2-63, waardoor zij einige maanden in 
het ziekenhuis moest verblijven. Ze is er weer 

redelijk goed bovenop gekomen, maar het heeft 
haar gezondheid toch wel wat aangetast, waar 
ze in de latere jaren steeds meer onder ging lij
den. Haar lichaamskrachten namen af, ze begon 
moeilijk te lopen, en ook haar geestesvermo
gens werden minder. 
Ze leed er vooral onder dat ze niet meer kon, 
ze wilde nog zo graag, ze klaagde echter nooit. 
Het diepste geheim van haar .teven was haar 
door en door gelovige godsdienstigheid. Ze was 
hierin opgevoed, als jonge vrouw was zij hier 
haar eigen thuis ook heel sterk in voorgegaan, 
en heel haar leven is ze trouw gebleven aan haar 
dagelijkse rozenkrans en de litanie van Maria. 
Twee dagen voor haar dood vierde ze in de kerk 
nog de IL Eucharistie mee, op het feest van 
Sacramentsdag, op de laatste dag van de mei
maand, en luisterde ze naar de woorden van St . 
Paulus: telkens als ge dit Brood eet, verkondigd 
gij de dood des Heren totdat Hij komt. Onver
wacht kwam de Heer voor haar, en in alle rust 
en vrede kon zij zich aan Hem overgeven. 

Moge zij nu voor altijd gelukkig leven in Gods 
heerlijk huis, en vandaaruit een sterke steun 
blijven voor haar man, die eenzaam achterblijft. 

Voor de vele blijken van medeleven na het on
verwachte overlijden van mijn lieve vrouw zeg 
ik U allen hartelijk dank. 

G.H. Kottink. 


