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Dankbare herinnering aan 

Clementina van de Water 

sinds 15 mei 1978 weduwe van 

Arnoldus H. F. M. van der Staak 

Zij werd geboren te Hazerswoude op 19 okto
ber 1918 en overleed vrij onverwacht in het Me
disch Spectrum "Twente" te Enschede op 15 
augustus 1996, het feest van Maria Tenhemel
opneming. We hadden haar 20 augustus voor 
het laatst bij ons tijdens de viering van de 
H. Eucharistie en hebben haar daarna bij vader 
begraven op het kerkhof van de St. Nicolaaspa
rochie· te Denekamp. 

Van 1957 tot 1976 hebben onze ouders hotel 
"Dinkeloord" beheerd. Het was in het begin een 
hele omschakeling om vanuit het Hollandse land 
te wennen aan het land tussen Regge en Dinkel. 
Toen in 1976 op De Gervelink in Denekamp na 
een leven van werken en zorgen op rustiger tij
den gehoopt werd, overleed vader plotseling in 
1978. 

Weer stond moeder een hele omschakeling te 
wachten . Haar kinderen en zeker zoon Harry 
hebben ervoor gezorgd dat ze niet in eenzaam
heid wegzakte. 
Toen zij in 1987 in het Antoniusziekenhuis in 
Nieuwegein een zware operatie moest onder
gaan heeft ze gelukkig met hulp van haar om
geving met name van haar buurt ook deze 
omschakeling een plaats kunnen geven. 
Nu ze weer wachtte op opname in Nieuwegein 
is ze plotseling overleden. 
Deze laatste omschakeling zal haar hopelijk niet 
zwaar vallen, want wij kunnen niet geloven dat 
dit welbesteed leven nu voorgoed verloren en 
voorbij zal zijn. 
God zal deze markante vrouw, geliefde moeder 
en oma bij Zich geroepen hebben. 
Wij geloven dat zij daar in liefde met ons ver
bonden blijft en wij hier met haar. 
Mogen de vele goede en kostbare herinnerin
gen aan Tine, zoals ze in ons dorp gekend en 
genoemd werd , ons helpen dit verlies te kun
nen verwerken. 

Moeder, rust in vrede! 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond 
na het overlijden van onze moeder, behuwd
moeder en oma betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

De familie 




