
Voor uw liefdevolle aandacht tijdens haar ziekte en uw 
belangstelling na het overlijden van onze moeder, oma 
en overgrootoma zeggen wij u van harte dank. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Minie Berendsen - Stijntjes 



In dankbare herinnering aan 

Wilhelmina Johanna 

(Minie) 

Berendsen - Stijntjes 
Geboren op 11 oktober 1911 te Lonneker 
Overleden op 8 november 2007 te Glane 

Gehuwd met Johannes Wilhelmus Berendsen 
van 7 augustus 1935 tot 1 juli 1979 

Moeder werd in Lonneker geboren aan de Voortsweg 
en was de oudste uit een gezin met acht kinderen. Als 
jong meisje hielp ze al snel mee in het altijd drukke huis
houden. Ze hield van handwerken en borduren, en was 
kunstzinnig en creatief. Zo maakte ze mooie aquarellen 
en heeft zelfs haar eigen trouwjurk ontworpen. 

Van beroep was zij gediplomeerd coupeuse en 
hoeden-ontwerpster. Ze gaf les in het coupeusevak en 
werkte jarenlang voor een internationaal gerenommeerd 
hoeden-bedrijf. 

Op 7 augustus 1935 zijn vader en moeder getrouwd. In 
hun huwelijk gingen lief en leed hand in hand. Door een 
viertal miskramen werd de grote kinderwens van vader 
en moeder pas na ruim zeven jaar vervuld. 

Moeder was een vrolijke en blijmoedige vrouw, een 
geweldige echtgenote en lieve moeder. Altijd stond ze 
voor haar man en kinderen klaar. Niets was haar teveel. 

De plotselinge dood van Wim en van vader hebben diepe 
sporen bij haar achtergelaten. 

Haar lichaam werkte niet altijd mee. Trombose eiste zijn 
tol en ze kreeg artrose, waardoor de laatste jaren het 
bewegen moeilijk en pijnlijk werd. Desondanks was en 
bleef moeder opgewekt en klaagde nooit. Haar kracht en 
optimisme steunden op haar geloof in God, die trouw is 
aan wat Hij in mensen begonnen is. 

Moeder bleef tot op het laatst toe van alles op de hoogte 
en had duidelijk haar eigen moderne opvattingen. Wat 
heeft ze genoten van de jonge, opgroeiende generaties. 
Het wel en wee van haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen gingen haar zeer ter harte. 
Ook was bezoek krijgen van familie en bekenden, of 
op bezoek gaan bij hen, een waar feest. Een wekelijks 
hoogtepunt voor haar was de zaterdagmiddag, waarop 
Joop en Siny altijd op bezoek kwamen. 

Helaas heeft moeder de laatste weken van haar leven 
een zwaar ziekbed gekend. Geheel volgens haar eigen 
wens konden we haar thuis blijven verzorgen. Thuis bij 
Jos die moeder zo geweldig ondersteunde, en thuis bij 
Ben die altijd zo attent voor haar was. Thuis ook bij Ans 
en Joop in de voormalige kerk van Glane, een plek die 
zo'n veilige haven voor haar is gebleken. 

Moge na deze donkere nacht het eeuwige en vriendelijke 
licht dat geen avond kent, haar deel zijn geworden. Moge 
zij in Christus thuis zijn bij allen die haar zo lief waren. 

Moeder, bedankt voor alles. Voor je enorme inzet en 
liefde. Nooit zullen wij jou vergeten. Je bent onvervang
baar. Maar je liefde en je kracht leven voort in ons allen. 




