


In dankbare herinnering aan 

Bertha Berendina Catharina Hullegie-Temmink 
echtgenote van Cor Hullegie 

Bertha Temmink werd geboren op 11 juli 1932 in 
Schuinesloot. Op 17 augustus 2013 is zij in Nijverdal na 
een moedig gedragen ziekte overleden en op 22 augustus 
hebben wij na een plechtige uitvaartdienst afscheid van 
haar genomen. 

Bertha Temmink werd geboren op 11 juli 1932 op een klein, 
allang niet meer bestaand, boerderijtje in Schuinesloot als 
Se uit een gezin van twaalf kinderen. Het was allesbehalve 
rijkdom daar aan "de wieke''. Een hard bestaan waar voor 
iets extra's geen plaats was. Haar hele leven heeft ze sober 
doorgebracht. Elk dubbeltje werd eerst omgedraaid voordat 
het werd uitgegeven. Na de lagere school in Slagharen 
moest zij al snel aan de slag bij boer Rieks voor allerlei 
karweitjes in huis en op het land. Eenmaal thuis ging ze 
gewoon door want alles moest bij haar altijd netjes zijn. Ze 
hield tot op het laatst van haar leven niet van stof en rommel. 
Ze groeide op en Cor Hullegie kwam in haar leven. Op 19 
oktober 1951 zijn ze getrouwd in Hardenberg en kwamen 
in te wonen bij opoe en opa Van Dorrestein in Dedemsvaart. 
In 1952 werd Betsie geboren, in 1953 gevolgd door Bennie. 
Klein behuisd maar liefdevol werd Peter in 1957, amper 5 
weken oud, in het gezin opgenomen en even liefdevol 
opgevoed als de andere kinderen. In 1959 verhuisde het 
gezin naar Nijverdal waar ze tot haar dood heeft gewoond 
aan de G.J. Piksenstraat, toen nog aan de rand van het bos. 
Het gezin leek in rustiger vaarwateren terecht gekomen, 
tot het noodlot toesloeg. Op 10-jarige leeftijd verongelukte 
Bennie en die klap kon ze maar moeilijk verwerken. Toch 

pakte ze het leven weer op. Als altijd hard werkend en sober 
en zorgzaam levend. In 1963 werd Wilma geboren en in 
1970 sloot Ronny de rij. Kinderen zwierven uit en in de loop 
der jaren werden er zes kleinkinderen geboren waarvan ze 
intens kon genieten. 

Inmiddels zijn er ook twee achterkleinkinderen geboren 
en opnieuw werd het speelgoed voor de dag gehaald. Wat 
waren ze gek op haar en wat was zij gek op de kinderen. 
Zo werd haar leven gekenmerkt. Eerst zorgen dat de ander 
niets tekort kwam, vóór dat ze aan zichzelf dacht. Er zijn nóg 
twee achterkleinkinderen op komst en wat had ze graag 
die geboortes willen meemaken. Helaas is het niet zover 
gekomen. Anderhalf jaar geleden werd ze ziek en al spoedig 
wist ze dat het ongeneeslijk zou zijn. In april 2012 werd 
ze geopereerd en sterk als ze was, heeft ze het tegen alle 
verwachting in nog bijna anderhalf jaar volgehouden. Maar 
haar krachten namen af en de pijn werd heviger. Klagen 
deed ze echter nooit. Na een kort ziekbed in het ziekenhuis 
in Almelo heeft ze de laatste weken te midden van haar gezin 
thuis doorgebracht. Ze heeft haar lot geaccepteerd en heeft 
nog hele goede dagen gekend waar ze van iedereen met 
een lach en een traan afscheid heeft genomen. De laatste 
week heeft ze nog zeer moeilijke dagen gekend voordat ze 
op 17 augustus toch nog vredig is ingeslapen. 

Bertha, mama en oma, bedankt voor al je liefde, aandacht 
en zorgzaamheid voor ons. Rust in vrede. 

Voor al uw belangstelling en voor al uw blijken van 
medeleven na het overlijden van mijn vrouw, moeder, oma en 
overgrootmoeder, zijn wij u zeer dankbaar. 

De familie 


