
Ter dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA 

TUINK El\SINK 

scdcn 19 juli 1990 weduwe van 
Everha rd Tijink 

Zij K"erd geberen te RoSSltm op 4 december 191 S. No het 
onrvangen >'lln het H. Soerament der Zieken i.s :y op 

l I mei }(}()4 ow!rleden in het :i ekenhuis te Oldenzaal. 
Tijdens haar plechtig ge--.ongen uit>'IIOrt op 16 mei d.o. v. 

hebben wij in de porochiekerlc >'lln de H.H. Stmon e11 Judas 
afscheid van hoor genomen, woamo wij haar te ruste 

hebben gelegd op het paroch1ile kerkhof aldaar. 

Tante bracht haar jeugdjaren door op de boerderij bij haar 
oud= in Rossum en groeide op met twee broers en drie 
zussen. Ze ging naar de huishoudschool en heeft daar ook 
een cursus koken voor de fijne keuken gevolgd, waar ze 
zeer trots op was. Hierna ging ze in betrekking in 
Weerselo. Ze trouwde op 25 november 1954 met Everhard 
Tijink en ging toen wonen aan de Kipboomweg in Agelo, 
waar ze samen een mooi bocrenbedrijf hebben 
opgebouwd. Oom en tante vcrkochten van alles uit de 
groentetuin. Om van de j uiste prijzen op de hoogte te 
hlijven, fietste ze naar de markt in Ootmar~um om de 
bonenprijs naar de marktprijs aan te passen. Door de 
eierverkoop aan huis bleef ze van al het nieuws op de 
hoogte. Toen oom en rame in 1985 samen besloten om te 
stoppen met de boerderij zijn Jan, lne. lletty en lnna naast 
hun gaan wonen. Het was een grote klap voor hun toen lne 

na een jaar bij hun te hebben gewoond kwam te ovcrlüdcn. 
Oom en tante hebben hierna vele malen op Heuy en lrma 
willen passen en die hebben daar dan ook vaak gekaart, 
gerummikubt en vele zakken chips leeg gegeten. Tame 
heeft met veel plezier aan de Kipboomweg gewoond. De 
vele veljaardagen, feestjes en kaartavonden met buren en 
kennissen, daar heeft ze van genoten. Kaancn deed ze ook 
jarenlang met haar zus An tot in de late uren op de 
zaterdagavond. De zondag-middag was jarenlang bezoek 
ontvangen of op bezoek gaan bij haar schoonro~. Mane 
Tijink. Ze hield van uitgaan en zo ging ze ook vaak naar de 
bejaardensoos. 
In 1990 is oom Eef overleden, dit was voor haar ook een 
zeer groot verlies. Tante Trui was een gelovige vrouw, ze 
was een trouw kerkbezoekster en genoot van een gezongen 
viering waarbij ze het niet naliet mee te zingen. Dat ze 
mede door haar leeftijd problemen kreeg met haar 
gezondheid, probeerde ze te verbergen. Het viel haar 
zwaar om bet verlies van dierbare familieleden in het 
laatSte jaar te moeten dragen. 
Tot aan een week voor haar overlijden heeft ze nog aan de 
Kipboomweg kunnen blijven wonen. Ze heeft de 
veijaardag van Jan op 16 mei nog de hele dag meegevierd. 
Na 5 dagen in het z iekenhuis in Oldenzaal te hebben 
gelegen is ze in Vrede van ons heengegaan. 

Voor uw blij ken van belang~telling en medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van Tante Trui willen wij u 
oprecht danken. 

Agelo, 26 mei 2004 
Kipboomweg 3 

Familie Stevelink 


