
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan. 

Niemand weet wat je hebt geleden. 
Niemand weet wat je hebt doorstaan. 

In dankbaarheid willen wij blijven denken aan 

Bernarda Johanna Waanders 

Zij overleed op de leeftijd van 87 jaar op 
29 maart 1998. Haar Uitvaartdienst was op 
2 april in de Mariakerk te Enschede, daarna 

hebben wij afscheid van haar genomen 
tijdens de crematiedienst te Usselo. 

Tante Bernarda werd op 16 maart 1911 te 
Enschede geboren en groeide op in een 
gelovig gezin, waarin 't bidden en werken een 
grote plaats innam. Ze heeft 82 jaar samen 
met haar zus tante Jo geleefd. 
Ze hebben samen genoten van de buitenland· 
se vakantiereisjes. Toen de gezondheid dit 
niet meer toeliet, gingen ze naar de Hölterhof, 
waar ze genoten van de mooie tuinen. 
Genoten hebben ze ook van de kinderen van 
haar broer en schoonzus en later van de 
"kleinkinderen". 

Ze had hen allen even lief, voor hen was er 
geen verschil. 
Handwerken was één van haar grote hobby's. 
Velen hebben hiervan een mooie herinnering. 
In 1989 verhuizen ze naar 't Florapark, waar 
ze samen nog een paar fijne jaren hebben 
gehad. 
Na het overlijden van haar zus was het voor 
tante moeilijk om alleen verder te gaan. 
Haar gezondheid ging steeds verder achteruit, 
zodat ze niet meer zelfstandig kon wonen. 
Ze moest worden opgenomen in 't verpleeg
huis• 't Kleyne Vaert", waar ze liefdevol ver
zorgd is. 
Na voorzien te zijn van de Heilige 
Sacramenten der stervenden, bevrijd van 
alles wat het leven voor haar de laatste jaren 
zo moeilijk had gemaakt, heeft ze nu eindelijk 
haar rust gevonden. 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven na 't overlijden van mijn schoonzus en 
onze tante zeggen wij U hartelijk dank. 

Annie Waanders • Noordink 
Neven en nichten 




