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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Hermina Alink - Timmerhuis 

sinds 1972 weduwe van 

Gerrit Antonius Alink 

Zij werd op 26 september 1902 in Lonneker 
geboren. Gesterkt door het Sacrament van de 
Ziekenzalving is zij van ons heengegaan op 17 
februari 1998. Na de uitvaartviering op 21 febru
ari hebben wij haar ter ruste gelegd in het graf 
bij haar man en zoon. 

In alle rust is zij gestorven, alsof ze wilde zeg
gen: ik heb er vrede mee. Ondanks haar hoge 
leeftijd van 95 jaar wilde ze graag op de hoogte 
blijven met de dingen van elke dag. Omdat het 
leven van alledag steeds moeizamer werd, 
bleef ze optimistisch, zou ze nooit klagen, was 
ze dankaar voor elk bezoek. 
Jarenlang kon ze niets meer zien en de laatste 
tijd nam de pijn aan haar voeten zienderogen 
toe. Samen zijn we aan het einde gekomen van 
een heel werkzaam leven. Als moeder en 
zakenvrouw zag ze er nooit tegenop om flink de 
handen uit de mouwen te steken. 

In haar goede jaren was ze de spil van ons 
gezin. Het moet haar meer verdriet gekost heb
ben dan wij ooit hebben beseft, toen het 
moment aangebroken was dat ze niet meer 
voor haar zelf kon zorgen. Een opname in St.
Maartensstede was noodzakelijk geworden en 
drie jaar later werd ze opgenomen in het 
Verpleegcentrum Twente-Oost. Daar heeft ze 
van velen veel steun ondervonden. 
Wie zo oud mag worden, mag en moet veel 
meemaken. Het overlijden van hun zoontje 
Gerard in 1945 was voor haar en haar man een 
zware slag. Toen ze in 1972 ook afscheid moest 
nemen van haar man, nam voor haar de vreug
de en de levenszin af. Nu mogen wij geloven 
da: ze weer verenigd zijn, zoals wij elkaar weer 
eens mogen ontmoeten en dan voor altijd. In 
dat geloof nemen wij afscheid van haar en leg
gen haar vol liefde in de handen van God zelf, 
die nu voor haar zal zorgen. Moeder, oma, rust 
in vrede en bedankt voor alles. 

Voor uw medeleven en uw aanwezigheid bij 
haar uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer erken
telijk en met name denken wij vol waardering 
aan de liefdevolle verpleging en verzorging in 
het Verpleegcentrum Twente-Oost. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 




