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Gedenk in dankbaarheid 

Antonia Maria Weerkamp 

Geboren te Denekamp op 11 november 1905. 
Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken in de 
vrede van Christus overleden in 't Kleyne Vaert 
te Enschede op 4 januari 1994. Met een plechtige 
Eucharistieviering in de kapel van 't Dr. Ariënste· 
huis namen we op 10 januari afscheid van haar. 

Gesloten en bescheiden van nature leek haar le
ven onopvallend. Maar tegelijk werd het gete
kend door de vele jaren trouwe dienstbaarheid 
aan verschillende pastoors van het Aartsbisdom: 
in Rijssen, Denekamp, Rhenen, Mechelen, 
Vreeswijk en Bentelo. 
In de weinige vrije tijd die bleef vermaakte ze 
zich met haar handwerk en de bloemen in de 
tuin. Ze hield van de natuur. 
Eén keer per jaar ging ze op vakantie met vrien
dinnen of met haar familie, met wie ze goede 
kontakten had. Vooral bij het gezin van Corry en 
Robert voelde zij zich sterk betrokken. 
Van de reizen, die ze maakte hadden bezoeken 
aan heiligdommen van de Moeder Gods haar 
voorkeur. 

In alle stilte trachtte zij zich te spiegelen aan Ma
ria: aan háár dienstbaarheid, háár geloof en 
trouw aan Christus. De Eucharistie stond cen· 
traal in haar leven en de rozenkrans was haar da· 
gelijks gebed. 
Als vrouw van weinig woorden sprak zij nooit 
over andere mensen. Dat vroeg ze ook van an
deren. 
., Indien mogelijk houdt vrede met alle mensen", 
was een vaak herhaald gezegde van haar. 
In de 7 jaar, die zij doorbracht in 't Dr. Ariënste· 
huis genoot zij stil van het samen-zijn met ande
ren en van haar familie, die zij dichtbij wist. Maar 
de kapel was haar het meest dierbaar. 
Ze bleef zoals ze altijd was geweest; nooit kla
gend, steeds tevreden, al moet het haar, die al· 
tijd voor zichzelf gezorgd had toch moeilijk zijn 
gevallen afhankelijk te worden. Maar zij wist zich 
in alles geborgen in Gods hand. 
" Heer God: wij danken U voor alles, waarin zij 
ons, zonder woorden, ten voorbeeld is geweest. 
Neem haar nu op in de eeuwige vreugde bij 
U, waarnaar zij hoopvol heeft uitgezien. 
En U Moeder Maria, wees ook voor óns een 
voorspraak" . 

Uit dankbaarheid voor Uw zorg, Uw vriendschap 
en medeleven en ter gedachtenis aan Tony. 

De familie 




