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In dankbare herinneroog aan onze I eve en 

zorgzame moeder en oma 
en overgroot-oma 

Geertruida Catharina van Alstede 
weduwe van 

Hendrikus Antoniua Bennlnk 

Ze werd geboren op 1 Januari 1899 te Enschede 
en overleed, na voorzien te zijn van het sacra· 
ment der zoeken, op 17 november 1966 on het 

Verpleeghuis St. Elisabath in Delden. 
De uitvaart vond plaats op 20 november in de 

Wllhbrordkerk in Hengelo ov, waarna de 
erernatoe volgde te Usselo 

Ale wij zeggen dat een lieve en zorgzame 
moeder en oma van ons Ie heengegaan, dan 
zeggen wij geen woord teveel Sterker zelfs , 
dan zeggen we veel te welnog omdat wij niet bij 
machte zijn onze herinneroog aan haar on woor
den uil te druken. 
Samen met vader, d•e veel te vroeg uit ons 
gezin werd weggerukt, heeft ZIJ zich met volle 
onze! en liefde Ingezet voor ons haar kinderen 
Haar gezin was haar alles. leder van ons was 
haar oogappel. Haar hartewens Is het heel haar 
leven geweest om goede verhoudingen te 
creeran. En dit Is haar wonderwel gelukt dank 
zij een aantal gaven en talenten, die zij van 
0 L. Heer had meegekregen. Deze geven 
waren: een strijdbare persoonlijkheid, een ge
weldig doorzettingsvermogen. een groot hart 
voor ledereen en een diep _geworteld en ver
ankerd geloof In God. haar Schepper en Heer. 
DaerboJ bezat ze een d'epe levenswoJsheid die 
weldadig aandeed. Ze wist op tijd te spreken 

maar ook op tijd te zwiJgen: een gave doe maar 
weinigen rijk zojn. Als geen ander verstond ze 
de kunst om anderen te troosten en moed In te 
spreken. Velen hebben zich verwarmd aan haar 
humor, haar gezellige manoer van keuvelen en 
praten en de mildheld ven haar persoon. Mos
schien is dit wel de mooiste samenvatting van 
haar leven: ze was een mens om van te houden. 
Ondanks haar hoge leeftUd die ze bereikt heeft 
en de wetenschap dat haar leven ten diepste 
geborgen is In God, zullen we haar heel erg 
missen. 

Onze dank voor alles wat ze voor ons gedaan 
en betekend heeft. willen we gelovig neerleg· 
gen in dot gebed Heer geef haar de eeuwige 
rust. En onze laatste groet aan haar luidt 
Moeder, oma, bedankt voor alles. Je was een 
onvergetelijke moeder en een onvergetelijke 
oma. 

Voor uw bliJk van deelnemong boj het overliJden 
van onze zorgzame moeder, schoonmoeder 
groot· en overgrootmoeder zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

Hengelo ov november 1966 

Kinderen 
Kleinkinderen 
Achterkleinkonderen 


