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In vrede ruste 

ANNA HERMINA MARIA TWENTE 
echtgenote van 

Jo;1annes Hendrikus Marinus 
Noordink 

Zij werd geboren op 23 mei 1910 in 
Enschede. Op dinsdag 30 maart 1982 
overleed zij, na gesterkt te zijn door 

de H.Sacramenten der zieken in 
't Kleyne Vaert te Enschede. 

Na de uitvaartm is in de St.Josephkerk 
hebben we haar op maandag 5 april 

uitgeleide gedaan naar 't crematoriu m. 

Als er een " waarom " over onze l ippen 
komt, dan bij deze moeder en vrouw. 
Hoe vaak stonden we niet machteloos 
rond haar ziekbed ; machteloos, omdat 
ze zovee l pijn had en w ij niets konden 
doen. 
Waarom deze lijdensweg en wat voor 
een zin heeft het? 
Het is te begrijpen dat moeder er ze lf 
ook geen raad mee wist en op die mo
menten moeilijk te begrijpen was. 
Door alles heen was ze toch dankbaar 
voor het ve le, wat haar man, dochter 
en schoonzoon voor haar gedaan 
hebben . 

Zelf vond ze het voor haar kleinkinde
ren erg , dat ze oma zo moesten zien 
lijden; ze wi lde zelf zo graag anders. 
De laatste jaren heeft ze O.L.Heer ge
smeekt : ,, Kom mij toch halen. " 
Ze had een sterk Godsvertrouwen en 
Maria nam bij haar 'n grote plaats in. 
Zoals Maria vee l in haar hart heeft 
bewaard , zo bleef datgene wat je haar 
in vertrouwen vertelde binnenkamers. 
Ze laat een lege plek achter en toch 
zijn we dankbaar dat ze uit haar lijden 
ver lost is. 
Acht jaar is ze ziek geweest en werd 
haar wereld steeds kleiner ; zo zel fs, 
dat ze op het laatst niet meer kon 
horen, hoewe l ze contact zeer op prijs 
stelde. 
Zelf heeft ze besloten naar de K leyne 
Vaert te gaan en ze was er erg graag. 
Hoe vreemd het ook klinkt : ze is toch 
in vo l Ie tevredenheid gestorven. 

Annie, moeder en oma, mag je nu 
ver lost uit je lij den, thuis gekomen 
zijn bij Onze Vader en bij de heiligen, 
die je zo vaak aanriep! 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

Fam ilie Noordink 


