
IN VREDE RUSTE 

GERARDA PETRONELLA BORKES. 

weduwe van Gerardus Wennink, 
eerder weduwe van H. F. Jeunink. 

Zij werd geboren te Bergh 14 juli 1909. 
Door het Sacrament van de Doop werd 

ze opgenomen in de gemeenschap 
van Christus. - Zij ontving het Sacra

ment van de zieken en stierf te 
Enschede op 21 september 1985. 

t 
Zoals ieder mens heeft ook zij in haar 
leven gezocht naar geluk en vrede. 
Er zijn zeker ook momenten geweest, 
waarop zij zich gelukkig voelde. 
Maar als Je nu, na haar sterven, terug
kijkt, zijn de ervaringen van verdriet, 
eenzaamheid en onmacht niet aan haar 
voorbijgegaan. - Het samenleven met 
degenen, bij wie ze wat menselijke 
warmte kon geven en mocht ontvan
gen, duurde tekort voor haar. 
Haar eerste man stierf kort na hun hu
lijk; met haar tweede man heeft ze 
vele jaren haar leven mogen delen. 
Hij stierf op de dag, dat we het feest 
van het nieuwe leven vieren : Pasen. 

In de moeilijke tijd daarna heeft ze 
veel steun en meeleven ondervonden 
van haar buren. Zijzelf moest, na tien 
weken ziekenhuis, een paar maanden 
later afscheid nemen. 

Toen zij het Sacrament van de zieken 
ontving hebben we samen gebeden: 
"God is mijn Herder, niets zal mij ont
breken". - We kunnen en willen niet 
over haar leven oordelen : we weten 
wel, dat ze op haar eigen manier ge
loofd heeft in een God, die het leven 
wil van mensen, over de grens van de 
dood heen. - We vermoeden dan ook. 
dat ze veel in stilte heeft gebeden. 
Ze was niet bang voor de dood : ze 
vertrouwde op het leven. 
In de overtuiging, dat in Gods woning 
nu ook ruimte voor haar is, hebben we 
haar lichaam prijsgegeven aan 'I vuur, 
in het crematorium te Usselo op 
25 september 1985. 

DAT ZIJ MAG LEVEN IN DE VREDE 

VAN DE HEER. 

Voor Uw medeleven zeggen wij U 
hartelijk dank. 

De Familie 


