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Wil in dankbaarheid gedenken 

Ada Temmink·Scholte 

geboren te Enschede d.d. 13 mei 1910, 
echtgenote van 

Antoon Temmink 

Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zie· 
ken 1s zij in de vrede van Christus overleden 
te Enschede d.d. 30 november 1992. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de 
Jacobskerk hebben wij op 4 december 
afscheid van haar genomen. 

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven en ter 
nagedachtenis aan haar. 

A. J. TEMMINK, Kinderen 
Kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Heer, beter dan ikzelf weet Gij dat ik ouder 
word en dat ik op een goede dag niet meer 
kan. Leer me Heer dit te aanvaarden. 
Zorg Heer dat ik niet praatziek word, zorg 
dat ik niet de kwalijke gewoonte aanneem, 
overal iets op te willen zeggen. 
Verlos me van het verlangen me met ander· 
mans zaken te bemoeien. 

Maak me nadenkend, maar niet humeurig, 
behulpzaam, maar niet opdringerig. 
Het is wel jammer je grote ervaringen onge
bruikt te laten, maar Gij Heer weet dat ik 
erg graag vrienden overhoud. 
Laat me niet te erg verdiepen in kleinighe
den waaraan ik me vaak erger, en soms 
agressief kan worden. 
Verzegel dan mijn lippen en mijn gevoel, 
ook waar het zorg en pijn betreft, al wordt 
deze ook steeds erger. 
Schenk mij voldoende mensenliefheid, om 
andermans klachten en zorgen aan te ho
ren, help me Heer, geduldig te luisteren. 
Leer mij inzien dat ik me ook wel eens kan 
vergissen. Laat me daarom liefdevol zijn, 
maar geen huichelaarster. 
Help me plezier te hebben aan mijn hobby's 
en mijn huis. 
Mocht ik o Heer, door ziekte veel pijn krij
gen, help deze dan om Uwenwille geduldig 
te dragen en geef me de kracht ervoor. 
Dat de onderlinge verstandhouding tussen 
alle kinderen en hun ouders en schoonou
ders altijd goed moge blijven. 
Geef alle kinderen, aangetrouwden en 
kleinkinderen al wat ze nodig hebben voor 
hun tijdelijk en eeuwig welzijn en dat ze 
nimmer van U mogen afdwalen. 
Dat het mensen mogen worden voor U en de 
maatschappij. 
Geef Heer ons Uw zegen. 

Amen 
Ada Temmink-Scholte 


