


Een dankbare herinnering aan 

GERHARDA MARIA LAKERINK 
OUDE BRINKHUIS 

sinds 07-04-1994 weduwe van 

Albertus Hermannus Lakerink 

Zij werd op 10 augustus 1920 te Losser geboren. 
Zij overleed in de avond van zaterdag 17 novem
ber 2001 thuis te Groenlo. De viering ten uitvaart 
vond plaats op 22 november in de parochiekerk 
van de H. Calixtus. In de verwachting van de ver
rijzenis ten leven namen wij daarna afscheid in 
het crematorium Enschede te Usselo. 

Wij zagen haar krachten de laatste tijd wat 
achteruit gaan. Toch kwam haar overlijden nog 
onverwacht, het einde aan een leven waarin zij 
als een echte moeder de onze mocht zijn. Ook 
was zij een lieve oma voor haar klein- en achter
kleinkinderen, die zij met belangstelling en inte· 
resse volgde op hun levensweg. Net in de dagen 
van haar overlijden waren we in verwachting 
van haar vijfde achterkleinkind. 
Als jong meisje al moest zij haar ouders missen 
en droeg zij op jonge leeftijd als een moeder 
zorg voor haar beide halfbroers en halfzuster. 

In 1955 kwam zij met vader en ons gezin naar 
Groenlo, waar zij tot het einde van haar leven 
zou blijven wonen. Zij was een vrolijke vrouw, 
die haar levenstaak als echtgenote, moeder en 
oma, zorgzaam en in grote dienstbaarheid 
invulde. Je kon altijd bij haar terecht. Daarbij 
droeg zij zorg voor de onderlinge vrede, zij wil
de met niemand ruzie. Zij leefde mee met het 
wel en wee van mensen in haar familie, in haar 
kennissenkring en in de buurt. Zij was dankbaar 
dat zij, na het overlijden van vader, ten einde 
toe met haar dochter Mieke, thuis het leven kon 
blijven delen. Haar geloven was belangrijk voor 
haar en toen zij niet meer ter kerke kon gaan 
volgde zij de vieringen in de kerk via de kerk
radio. 
Wij danken God dat zij de onze mocht zijn. Wij 
bidden dat zij een behouden thuiskomst mag 
hebben in zijn huis met ruimte voor velen. 

Voor uw belangstell ing en meeleven t ijdens 
haar leven en na haar overlijden, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Haar kinderen, klein - en achterkleinkinderen. 


