


,.Van horen zeggen heb ik U gekend, 
nu mag Ik U met eigen ogen aanschouwen". 

t 
Moge dot prentJe voor ons een b!oJVende 
hertnnerong ZIJn aan onze heve moeder 

GEERTAUIDA MARIA ASSINK 
weduwe van Barnardus Marinus Krakers 

Zij werd geboren te Hengelo, 5 februan 1S02, en 
overleed aldaar, na gesterkt te zijn door het 
secrament der zieken, op 30 juni 1981. We hebben 
moeder te ruste gelegd op het r. k. kerkhof te 

Hengelo op vrijdagmiddag 3 juh. 

Moeder. U was sterk in Uw geloof. U hoeld tn· 
lens van het leven en U qenoot met vreugde en 
humor van de kle1ne dongen van elke daq U 
leefde met hart en z1el met Uw kinderen mee en 
U was een heve oma voor Uw kleinkinCeren en 
achterkleinkond We ZIJn U dankbaar dat we het 
geloven van U geleerd en gez1en hebben, want U 
kon bidden. uren lang soms. voor ons en voor 
Uw familie U had een grenzeloos vertrouwen In 
Maria. de Moeder van Altijddurende Bijstand. Al · 
tijd zagen wU het lichtje branden voor haar beel 
teni s. en de rozenkrans was Uw dagelijks gebed 
Daann vond U steun en kracht 1n Uw zwakke 
gezondheld en moed bU de laatste eperatte U was 
het liefste thu1s 1n Uw eigen vertrouwde omge· 
vong en bracht hier vele blijmoedige uren door 

met Uw gezin en Uw naaste buren. waarbij U 
zich thu1s voelde De dood van vader on 1!?64 en 
vooral de dood van Jan hebben U d1ep aange
grepen. U was er vaak mee bezog, en sprak er 
dokWljls over met ons, vooral met Truus d1e zo 
vele 1aren hef en leed met U deelde 
We zoJn erg verdnet1g om Uw plotseling heengaan. 
want U laat een lege plaats achter b~ ons. We 
bidden toch •. Moeder Maria help moeder en ook 
ons d1e zonder haar achter bl~ven. en ver~er 

moeten. We zijn U erg dankbaar moeder voor 
alles wat U vaak m sti l te voor ons deed, blijf 
ook nu voor ons een voorspreekster Moge God 
U z1jn rust en vrede schenken, samen met vader 
en Jan . 

. Onder Uw bescherming nemen wiJ onze 
toevlucht , H Moeder van God" 

Voor Uw harteliJk meeleven dat we ondervonden 
hebben tijdens Ziekte en na het overlijden van 
onze lieve moeder en oma, zeggen we U heel 
oprecht dank. 
Het was voor ons al len een grote steun en troost. 
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