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In liefdevolle herinnering aan 

BETSIJ AUNK - TEESINK 

echtgenote van Alwie Alink. 

Zij werd in Oldenzaal geboren op 
11 augustus 1925. 

Gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken, overleed zij in het ziekenhuis te 

Oldenzaal op 15 september 1993. 
Na de plechtige uitvaart in de Mariakerk. 
werd zij op 20 september d.a.v. te ruste 

gelegd op het kerkhof te Oldenzaal. 

Vanuit de eenvoud van haar geloof heeft ze 
haar levenstaak volbracht. Zorgzaam en vol 
toewijding voor haar grote gezin, heeft ze 
steeds in blijheid haar werk gedaan. Toen 
haar kinderen een eigen leven opbouwden 
en zij met ons pa thuis achterbleef, zagen ze 
veel mogelijkheden om samen naar de oude 
dag te kunnen toeleven; maar ze was ook blij, 
dat ze haar zorg nog kon voortzetten voor 
een zoon. 
Samen zochten ze veel in de natuur en gin
gen graag op bezoek bij de kinderen; we 

zullen dat erg missen. Vooral de zondag 
betekende veel voor hen, wanneer ze zich 
omringd wisten door hun kinderen en klein
kinderen. Wat heeft ze veel voor ons allen 
gebreid, dat was haar nooit teveel. 
Ze vond veel steun in haar geloof, vooral in 
haar toewijding aan Maria; het Mariabeeld in 
de kamer en de mooie kerststal zullen ons er 
blijvend aan herinneren. 
Machteloos stonden we de afgelopen weken 
aan je ziekbed; je wilde graag bij ons blijven 
en je hebt gevochten, zolang het kon. Je 
bleef optimistisch, ondanks dat je wist, dat 
het een ernstige ziekte was. Maar deze strijd 
was niet te winnen. 
Voor ons blijft de vraag: waarom? 
Maar we zeggen nooit: het is voorbij ; slechts 
je lichaam is van ons heengegaan, niet wat 
je was en ook niet wat je zei. . 
We vinden troost met de gedachte, dat Je nu 
je geluk zult vinden in Gods Vaderhuis. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma, zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

AlwieAlink 
Kinderen en kleinkinderen. 


