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Dankbaar gedenken wij 

DOROTHEA GERTRUD SCHWERMANN 

sedert 6 november 1956 weduwe van 

WiLLEM MARTIENUS JOANNES MARIA HORSTINK 

Zij werd geboren te Borbeck (Duitsland) 3 december 
1901. Onverwacht overleed zij te Hengelo (0) 13 fe
bruari 1979. Na de gezongen uitvaartmis in de St. 
Lambertuskerk hebben wij haar te ruste gelegd op de 
R.K. Begraafplaats te Hengelo (0) 16 februari 1979. 

Niet geheel onvoorbereid, maar toch nog plotseling, 
is zij van ons heengegaan. In dankbare herinnering 
willen wij haar in ons hart blijven bewaren. Zij be
tekende zeer veel voor ons. Zij was primair een voor· 
beeldige moeder. die de gave bezat om een hechte 
familieband onder ons te smeden. Zij was een cen
trum van aantrekkingskracht en we zullen rondom 
haar lege plaats bijeen blijven komen. Als wilskrach
tige en wijze vrouw vroeg ze veel van haar kinderen, 
maar ze spaarde zichzelf ook niet; ze offerde zich 
geheel voor ons kinderen en daarmee was ze een ge
weldig voorbeeld. 
Haar kunstzinnige aan leg uitte zich in het liefhebben 
van mooie dingen. gepaard gaande met een creatieve 
drang tot moooe vormgeving. die altijd trefzeker was. 
De vreugde om het schone zat diep bij haar gewor
teld en ze zal ongetwijfeld begrepen hebben de zin 
van het gezegde: "A thing of beauty is a joy for 
ever". 
De bron van haar innerlijke leven vloeide tenslotte 
voort uit haar diepe godsgeloof. In mensen en dingen 
vermoedde zij Gods aanwezigheid als een stille 
kracht die al les bezielt. Bij Hem heeft zij zich ge
borgen geweten. bij Hem vond zij de kracht van haar 
energieke inzet. 
Nu mag zij gelukkig zijn voor eeuwig in het licht van 
zijn Aanschijn. Van Hem uit blijft zij met haar geest 
bij ons en blijven wij met haar verbonden . Moeder, 
wiJ blijven u eeuwig dankbaar. 

Zij ruste in vrede . 


