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Dankbaar gedenken wij 

HENRIKA MARIA SCHABBINK 

weduwe van Gerardus Hendrikus Everink. 

Zij werd geboren te Hertme op 18 april 1910. 
Ze overleed vrij plotseling in huize St. Joseph 

te Weerselo op 4 oktober 1993. 
De gezongen Eucharistieviering vond plaats in 
de St. Plechelmuskerk te Deurningen, waarna 

we haar te ruste hebben gelegd naast haar man 
op het R.K. kefkhof aldaar. 

Eenvoud siert de mens dat is zeker van toepassing 
op onze moeder en oma. Haar leven werd gesiera 
door grote eenvoud en bescheidenheid. 
Voor zichzelf had ze niets nodig, al haar aandacht 
en zorg waren gericht op anderen. 
In haar lange en intensieve leven heeft zij veel 
meegemaakt. 
Ze klaagde nooit maar kon blijmoedig genieten van 
de kleine dingen die het leven te bieden had. 
Meer dan 47 jaar deelde ze lief en leed met haar 
man Gerard. 
Samen hebben ze zich ieder op hun eigen manier 
ingezet voor het gezin. Moeder omnngde haar 
kinderen met alle zorg en toewijding, en ze was 
een oma die vol belangstelling en warmte meeleef· 
de met het wel en wee van haar kleinkinderen. 

Samen heeft ze met vader jarenlang een fietsen
zaak in Deurningen gehad, daardoor kwamen er 
veel mensen bij hen over de vloer. Daar hield zij 
van en de koffie stond altijd klaar voor eenieder die 
er maar kwam. , 
Het geloof is voor haar altijd een bron van kracht 
en troost geweest, diep en oprecht vertrouwde zij 
op de Heer. 
Een vrome vrouw met een rotsvast geloof. 
Na het overlijden van haar man in 1987 heeft zij 
het ontzettend moeilijk gehad daar ze nu alleen 
verder moest en de dagtóchtjes de ze samen veel 
maakten niet meer kon doen. Hierdoor voelde ze 
zich ontzettend eenzaam en het contact met de 
medemens werd voor haar al maar moeilijker. 
In augustus 1990, na een moeilijke beslissing, is 
ze toch gaan wonen in Huize St. Joseph te 
Weerselo, waar ze liefdevol verzorgd werd. 
Vrij ~otseling is ze overleden op de feestdag van 
de Heilige Franciscus. Deze man gaf ook al zijn 
aardse bezittingen weg om voor God en de mede
mens te kunnen leven en werken. 

Mogen de Engelen haar geleiden naar de ~aats 
waar geen leed en smart meer is, en voor eeuwig 
verenigd moge wezen met haar man, onze vader 
en opa. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het over· 
lijden van onze moeder en oma willen wij u hartelijk 
bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen. 


