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Ter herinnering aan: 

HENDRIKA ANTOINEITA 
PENTERMAN-SONDEREN 

Zij werd geboren te Beltrum op 6 juli 1919, en 
voorzien van het sacrament der zieken overleed zij 
na een kortstondig ziekbed op 11 juni 2001. Op 15 
juni 2001 hebben wij tijdens de Eucharistieviering 
te Eibergen afscheid van haar genomen. Zij was 
sinds 12 juli 1996 weduwe van Johan Penterman. 

Als leven een lijden wordt, 
is sterven een gewin . 

Vanuit een diep geloof, met als groot voorbeeld de 
Heilige Maria, leidde zij voor zichzelf een een
voudig en sober leven. Vaak is zij met haar gezin 
verhuisd, en steeds weer slaagde zij erin om voor 
ons allen een thuis te scheppen. Haar zorg, die tot 
uitdrukking kwam in kleine en grote dingen, zoals: 
nieuwe kleren vaak zelf gemaakt, lekker eten, haar 
lach en haar vrolijk gezang zullen ons altijd 
bijblijven. Als er hulp nodig was hielp zij als het 

enigszins mogelijk was. Voor de kleinkinderen was 
zij een echte Oma. Graag waren zij bij haar te gast. 
Ook de geboorte van haar achterkleinzoon mocht 
zij nog meemaken. Het verlies van papa heeft haar 
diep geraakt. Toch heeft zij daarna nog enkele 
gelukkige jaren mogen beleven in de Meergaarden. 
Grote momenten voor haar zijn ook geweest de 
bedevaarten naar Lourdes. Rode draad echter door 
haar leven waren de telkens opkomende ziektes. 
Steeds weer was zij het die moest lijden. Klagen 
deed zij daarover bijna nooit. Op het laatst was haar 
lichaam zo verzwakt dat zij naar het einde 
verlangde, het hoefde niet meer. 
Na bewust afscheid te hebben genomen, is zij heel 
rustig ingeslapen. 
Moeder en ook wij kinderen zijn dank verschuldigd 
aan allen die haar in al die jaren hebben verpleegd 
en verzorgd. 

Moge zij rusten in vrede. 

Wij danken u voor uw medeleven na het overlijden 
van moeder. 

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 


