
t 
In gebed en dankbaarheid blijven 

we gedenken 

Maria Suzanna 
Wermelink 

weduwe van 
Hendrikus Johannes Waaijer 

Ze werd geboren te Geesteren op 21 januari 
1909 en is overleden - voorzien van het Sacra
ment van de Zieken - op 11 september 1992 in de 
Eeshof te Tubbergen. 
Op 15 september is ze, na de Uitvaartliturgie in de 
kapel van de Eeshof, te rusten gelegd op het 
parochiekerkhof van Tubbergen. 

Met het overlijden van Maria Suzanna Waaijer
Wermelink is een goede lieve vrouw van ons 
heengegaan. 
Gezelligheid en verlangen naar gezelschap was 
een kenmerk van haar, daar genoot ze van. 
Kinderen waren haar niet gegeven, maar de 
nauwe band met haar echtgenoot in een gelukkig 
huwelijk en daarnaast de nauwe contacten met 
haar familie gaven haar leven inhoud. Blij was ze 
met ieder bezoek, bijzonder in de jaren waarin de 
leeftijd gaat meespreken ende lichamelijke krach-

ten afnemen. Je kunt niet meer wat je graag zou 
willen. 
Dankbaar was ze voor het vele bezoek van haar 
zus uit Geesteren en haar zus die in de Eeshof 
naast haar woonde en vele kennissen. Dit gaf het 
leven voor haar nog inhoud, zodat ze vrede kon 
hebben met haar verblijf in de Eeshof. Dankbaar 
was ze ook voor de goede zorgen hier aan haar 
besteed door het personeel. 
iedere morgen was ze aanwezig bij de viering van 
de Eucharistie in de kapel. Dit gaf haar troost en 
bemoediging om de gebreken van de hoge leeftijd 
te kunnen dragen met geduld. 
Onverwacht kwam voor haar het levenseinde. ze 
was klaar voor het volgende leven. 
We blijven haar gedenken als een goede vrouw, 
meelevend met ieder medemens. trouw aan haar 
katholieke geloof dat haar de kracht gaf het leven 
te nemen zoals het haar gegeven was met de 
mooie, maar ook met de moeilijke dagen. 
MevrouwWaaijer, leef nu voort in het Godshuis, 
de hemel. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van onze zus, schoonzus en tante 
zeggen wij u onze oprechte dank. 

Fam. Kienhuis - Hoek 




