
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Dankbare herinnering aan 

Gerarda Albertha Genger-Beenen 

Geboren te Heerlen op 10 februari 1922. 
Sinds 27 februari 1946 

echtgenote van 
Wilhelm Frederik Genger. 

Gesterkt door de H. Sakramenten der 
Zieken in volle overgave overleden in het 

M.S.T. te Enschede op 10 april 1997. 

"Ons moeder" was de spil van ons gezin, 
van onze familie. 
Steun en toeverlaat voor pa, met wie zij 
ook alle liefde en zorg kon delen in 51 jaar 
getrouwd-zijn. 
De geestelijk sterke vrouw, die "altijd de kar 
getrokken heeft", tot ze niet meer kon. 
En die nooit haar blijmoedigheid verloor bij 
alle tegenslagen. Die dóór bleer vechten bij 
de vele ziektes en doorstane operaties, ook 
in de 9 jaar, dat zij dialyse-patiënt was. 
En daarvoor bewondering oogstte, ook bij 
de medici en het verplegend personeel. 
Iemand, die ook nooit klaagde over zich
zelf, maar altijd met heel haar aandacht 

was bij ons en bij haar medemensen. En 
die, toen ze de strijd moest opgeven, heel 
bewust, dankbaar voor alle ontvangen at
tenties en óns troostend, afscheid kon ne
men van ieder van ons en van hen, die 
haar nabij waren in haar ziekte. 
Heel tevreden en geestelijk voorbereid kon 
zij toen, omgeven door ons allen, haar le
ven opnieuw neerleggen in de handen van 
haar Schepper. 
Lieverd: je was een fantastische vrouw 
voor me. 
Ma: je was een moeder zoals er maar een
tje is, echt " ons moeder ". 
Oma: voor ons was je de liefste oma van 
de wereld, maar tegelijk ook een geweldig 
voorbeeld door je levensmoed. 

Leef nu gelukkig in de eeuwige vreugde 
van Hem, op Wie je vertrouwde! 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meele
ven en ter gedachtenis aan mijn lieve 
vrouw en onze fijne moeder en oma. 

W.F Genger 
Kinderen en kleinkinderen. 


