
u·'it kan %tggtn u·at jt btbt dl)(),sfaan. 
AIJ ttn tu rtdm mms bm je opg,u'tkt 
tn u·erkzaam door bel leien gegaan. 
Al jo11u• lrtfde btb jt ons gegnen. 
,\fel du herinnering :111/tn u·e ttrdtr ftttn. 

t 
Ter dankbare herinner ing aan 

Maria Theresia Yennegoor op Nijhuis 
echrgenote van 

GERARDUS HENDRIKUS HERINK 

ZIJ werd ge boren op 12 september 1925 re 
Lemselo. ZiJ OHrleed onverwachr in het Geru
dus .Majella Verpleeghuis re Denekamp op 
9 februari 1990. N a de Eucharistieviering op 
13 februari 19()() in d<' parochiekerk van de 
H Plechelmu, te Rossuro hebben we haar ter 
ru~te gelegd op het r k. kerkhof aldaar. 

Een opgewekre. zorgzame en lieve echrgenote, 
moeder en oma is van ons heengegaan. We zi1n 
diep bedroefd maar ook heel daakbur \'Oor alle 
liefde en goedheid die wc van haar ontvangen 
hebben. 

Door haar opgewekte karakte r zag ze altiJd 
achter de schaduwen die in ieder leven voor. 
komen de zon weer sch11n<'n, Als JC dan ook 
biJ haar kwaw met moeilo1kheden of problemen 
dan zag Je bi) het heengaan de zon weer door 
de wolken heen. Ze leefde heel intens met 

iedereen mee en hield van gelukkige mensen 
om liaar heen Haar huis was dan ook een 
zotrc inva l voor iedereen, door haar grote gast
vrijheid maaktt• ze altijd 111d om even gezellig 
koffie te drinken 

Het "c-rk in !>aar huisgezon co haar tuin was 
haar lust en haar leven. Ze was heel gelukkig 
als te haar kinderen of wie dan ook bil) kon 
maken met de vruchten van baar tuin. 

Hur grote hobb,· was pn1skaarten samen met 
haar man. ze was rrots op dt pn1zen die ze won. 

Op 4 Juni 1983 is ze getn,ff~n door een her
senbloeding . Daarna is u liefdevol verzorgd in 
her Gerardus MaJella Verpleeghuis te Denekamp 
011 moer eeo moeilijke sup \'Oor haar geweest 
ZtJn. maar ze heeft nlriJd haar opgc-wekte karakter 
behouden ondanks haar handicap. 

Ook ,,1 kon ze moeol11k al haar gedachten onder 
woorden brengtn, haar srraleode glimlach en 
warme handdruk spraken meer dan we met 
woorden kunnen zeggen. Ze genoot van de 
weekends thuis co de feesrjes ,·ao kinderen en 
kleinkinderen. 

Lieve man en lundereo, bedankt voor al 1ullie 
goede zorgen en liefde, vooral miJn lieve man 
voor de dagelo1kse bezoeken in het V crpleeg
hu1s. je was mi1n grootste steun en troost. 
Bewaar deze mooie sfeer in ons gezin en heb 
zorg voor elkaar Troost elkaar met deze woor
den: • Wie gelooft 10 de Heer beeft eeuwig 
leven. Ik ben nu gelukkig bij de Heer". 




