
Ter dankbare herinnering aan 

HERMINA BERNARDA WOLTHUIS 

weduwe van 
Aloysius Albertus Marinus Oude Alink. 

Moeder is geboren in Hengelo(O) op 20 okto
ber 1896. 
Bijna haar hele leven heeft zij hier gewoond. 
Door haar naaiwerk kwam ze in contact met 
vele mensen. Ze zat dan ook vele uren met veel 
plezier in haar naaikamertje. 
Moeder was een gelovige vrouw, die veel ver· 
trouwen stelde op Maria. Vele kaarsjes heeft ze 
opgestoken, zowel hier als in Lourdes. In haar 
geloof heeft zij de kracht gevonden om als een 
christen in het leven te staan. 
Moeder was heel bescheiden en eenvoudig. 
Veeleer was ze steeds bezorgd een ander niet 
te kort te doen. 
Moeder heeft veel verdriet geleden, bij het ster
ven van Johan, 
Haar laatste verjaardag was een grote vreugde, 
om haar klein- en achterkleinkinderen en ver
dere familie, rondom zich te hebben. 
Ze was een lieve oma, een fijne superoma! 
Haar ziekte heeft haar veel pijn bezorgd. 
Niemand weet hoeveel. 

Voor een ander zo week, voor haar zelf zo hard. 
Na een zware lijdensweg, gesterkt door de Hei
lige Ziekenzalving, is ze op 6 november 1985 
in Ziekenzorg te Enschede overleden, op de 
leeftijd van 89 jaar. 
Voor haar vierden wij, bij haar uitvaart de Hei
lige Eucharistie in de Q.L. Vrouwenparochie 
te Hengelo, op 11 november 1985 en daarna 
legden wij haar te ruste op de R.K. Begraaf
plaats aan de Deurningerstraat te Hengelo. 

Goede God, wij bidden U voor onze moeder, 
oma en superoma, dat Uhaar wilt belonen voor 
het vele goede dat ze deed, voor het vele ook 
dat ze leed. Doe haar delen in een eeuwig le
ven en geef haar de eeuwige rust en het eeuwi
ge licht, zodat zij moge rusten in vrede. 
Amen. 

Bij de ziekte en het sterven van moeder en oma, 
ondervonden wij veel meeleven en belangstel
ling. 
Dat is voor ons een troost en steun. Wij zijn U 
daarvoor oprecht dankbaar. 

Hengelo, november 1985. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


