
Een dankbare herinnering aan 

t Hendrika Berendina Wilmink 
weduwe van 
Martinus Adrianus Looze 
Zij werd geboren 8 juni 1902 te 
Azelo. Gesterkt door de Sacramen
ten der zieken is zij in volle over
gave heengegaan in de vrede van de 
Heer op 6 januari 1981 te Almelo. 
Op 9 januari d.o.v. is zij begraven 
op het kerkhof van Bornerbroek. 

Een lange tijd was zij niet goed in orde 
Allerlei klachten kwamen zo langza
merhand naar voren. Haar krachten 
werden steeds minder. Maar door haar 
enorme wilskracht krabbelde zij weer 
overeind. Dat doorzettingsvermogen 
had zij wel geleerd. In de loop der jaren 
moest zij ontzettend veel meemaken. 
waardoor haar wil om te leven werd 
gesterkt en beproefd. De laatste levens
jaren mocht zij slijten in haar eigen 
omgeving, waar zij als moeder en oma 
leefde en werkte, zoals zij zelf graag 
wilde: onafhankelijk en vrij. 
Ook besteedde zij veel tijd aan reizen 
en trekken naar de kinderen en klein
kinderen, op wie zij zo gesteld was. Zij 
vond er vreugde in en voldoening. 

Niet in het minst ging zij graag ter 
bedevaart, alwaar zij bij Mar ia, de moe
d..:r van de Heer, zichzelf kon uitspre
ken en haar troost en bemoediging 
vond voor het leven. 
Als teken van onze oprechte dankbaar
heid en waardering voor haar zouden 
wc de woorden uit het evangelie van 
Lucas op haar willen toepassen: 
,Zalig zij die geloofd heeft, dat tol 
vervulling 7.al komen wat haar van
wege de Heer gezegd is. En Maria 
sprak: 
"M11n hart prijst hoog de Heer, van 
vreugde Juicht mijn geest om God 
mijn redder". (Luc. 1, 45 en 46). 
Goede God, op de dag, waarop wij de 
openbaring des Heren vieren, is zij in 
alle rust heengegaan. Wij danken U wat 
zij voor ons gedaan heeft. Wij vragen 
U: moge zij binnengaan in het volle 
licht van uw heerlijkheid. 

Moge Maria haar tot voorspraak zijn 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




