


Voor allen , die haar liefhadden 

voor allen die haar goed gekend hebben, 
is dit 

een dankbare herinnering aan 

HENDRIKA JOHANNA TULK 
echtgenote van 

Gerardus Antonius Booyink 

Ze is geboren te Fleringen op 5 maart 
1908. Na een korte maar ernstige ziekte 
is zij, toch nog onverwacl)1, overleden in 
het St. Elisabeth Ziekenh~is' te Almelo op 
24 november 1974, nadaNZij gesterkt was 

door het Sacrament van de Zieken. 
We hebben haar lichaam te rusten gelegd 
op het R.K. Kerkhof van Fleringen op 
27 november gelovend in de Verrijzen is 

op de Laatste Dag. 

Een sterke vrouw, wie kan haar vinden? 
Als iets uit verre en vreemde landen, zo 
is haar waarde. 
Deze spreuk uit de Bijbel mogen wij wel 
toepassen op deze overleden vrouw. 
Want zo was zij: een sterke vrouw die tot 
het laatst toe geleefd en gewerkt heeft 
voor haar hele gezin. 

l 

Al zal haar man, al zullen haar kinderen 
bedroefd zijn omdat zij haar erg zullen 
missen, toch zal er ook een grote dank
baarheid in hun hart leven. Dankbaarheid 
voor al het goede wat God hen door mid
del van haar heeft geschonken in hun le
ven: een voorbeeld van opofferende liefde, 
een voorbeeld van christelijk geloof en 
Godsvertrouwen. Een voorbeeld ook om 
alt ijd met tevredenheid door het leven te 
gaan. 
Daarom moge haar levenswijze voor hen 
allen en voor zovele anderen die haar 
goed gekend hebben, een aansporing zijn 
om verder te gaan op de levensweg, die 
zij ons gewezen heeft. 
Moge de Heer ook tot haar gezegd heb
ben op het moment van haar sterven: He
den nog zult gij met Mij zijn in het Para
dijs. 

Moge zij rusten in Vrede. 

Bij deze betuigen wij onze hartelijke dank 
voor Uw deelneming, welke wij van U 
mochten ontvangen na het overlijden van 
onze dierbare vrouw, moeder en zus. 

Fam. Booyink. 


