
Dankbare herinnering aan 

CATHARINA GEZINA UBBINK 

Sinds 1981 weduwe van 
Antonius Aloysius Hemmer 

Zij werd geboren te Borne op 22 ,januari 1914. 
Na een zeer welbesteed leven is ze op 10 dec. 
1983 in het St. Gerardus Majella Ziekenhuis te 
Hengelo overleden, gesterkt door het sacra
ment van de zieken. Na de gezongen Uitvaart 
in de parochiekerk te Zenderen is zij op 14 dec. 
bij haar man begraven op het parochiekerkhof 
aldaar. 

Ze is gestorven zoals ze geleefd heeft: dapper, 
zonder klagen, blijmoedig, een voorbeeld voor 
ons allen. Ze zag altijd de goede kant van het 
leven. Zelfs toen dat leven door een slopende 
ziekte in een paar maanden zijn einde naderde. 

Toen ze ernstig ziek bleek te zijn was ze blij dat 
haar man dit niet hoefde mee te maken. Toen 
het duidelijk werd dat ze spoedig zou sterven 
vond ze het fijn dat ze het sacrament van de 
zieken zo bewust kon beleven en dankbaar dat 
al haar kinderen erbij konden zijn. 
Zonder een woord van opstanding of teleur
stelling heeft ze haar leven terug gegeven aan 
haar Schepper, verlangend bij Hem te zijn en 
bij haar man. 

Hoe moeilijk haar leven soms ook was, voor 
haar was het een mooi en kostbaar leven. Ze 
had haar zorgen, maar klaagde nooit. Ze had er 
zelfs moeite mee andere mensen daarin te 
laten delen. In plaats van troost te zoeken, ging 
ze liever troost brengen. 

Ze hield van de mensen; op de eerste plaats 
van haar man en haar kinderen, maar haar 
goedheid straalde ze ook ver buit!ln haar gezin 
uit. Ze was een lieve, gezellige moeder voor 
haar kinderen en voor haar kleinkinderen een 
liefhebbende en belangstellende oma. Heel 
bewust heeft ze afscheid genomen van haar 
kinderen. kleinkinderen en andere familieleden, 
dankbaar dat ze daar de gelegenheidvoor heeft 
gehad. 

We geven haar nu uit handen, met pijn in het 
hart. maar proberen dit in haar geest blijmoe
dig te doen, dankbaar voor het vele goede dat 
ze voor ons heeft gedaan en vertouwend dat 
de Heer van leven en dood haar leven nu tot 
volle ontplooiing heeft gebracht. 

Voor uw hartelijk meeleven met de ziekte en 
het overlijden van moeder en oma, zeggen wij 
U oprecht dank. 

Haar kinderen en kleinkinderen. 


