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In ons gebed en onze herinnering 

gedenken wij dankbaar 

Aleida Francisca Wolkotte 
sinds 10 oktober 1955 weduwe van 

ANTONIUS TIJINK 

Zij werd geboren te Denekamp 12 juli 1903. 
In een gelukkig huwelijk werden haar zes 
dochters geboren, waarvan Lidy overleden 
is. Gelukkig en tevreden leefde zij in haar 
huis aan de Wol!er Westerhuesstraat 2. 
Graag was zij daar blijven wonen. maar de 
kwalen van de oude dag maakten het no . 
dig dat ze ging wonen in het verzorgings
huis . Gerardus Majella·. Amper twee we
ken is moeder hier geweesr. In haar slaap 
is ze daar 25 april 1987 plotseling overle· 
den. We hadden haar voor het laatst in 
ons midden tijdens de viering van de H. 
Eucharistie op 29 april. waarna ze bij va
der te rusten is gelegrl op her parochieel 
kerkhof te Denekamp. 

Er is nu een eind gekomen aan dit wel 
besteed leven. Haar leven was zorgen. al
tijd in de weer voor anderen. In een so
ciaal en economisch moeilijke tijd heeft 
moeder hard gewerkt voor het welzijn van 
haar gezin. Dit heeft haar hele leven ge· 
tekend. Ze praatte er ook vaak over. 

Vele jaren heeft ze haar beste krachten 
gegeven voor een schoon kerkgebouw. Het 
Gods huis was haar dierbaar. Daarnaast 
vond ze nog tijd voor haar hobby : de 
groente- en bloementuin. 
In gelovig vertrouwen op de levende Heer 
is Z!J in rust en overgave van ons heen. 
gegaan . 
Van haar mogen we met de apostel Pau
lus zeggen: 

.Niemand leeft voor zichzelf. 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven 
voor God onze Heer. 
Aan Hem behoren wij toe " . 

Moeder en oma. rusr in vrede. 

Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand. 
bid voor haar en ons 

Voor uw deelneming, ondervonden na 
het overlijden van onze beminde moeder. 
schoonmoeder en oma. betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Familie Tijink 

Denekamp. april 1987 

J. Benneker. koster. Denekamp 




