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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Helena Bendina Gervink - Gerritzen 

Weduwe van 

Hermanus Johannes Gervink 

Zij werd geboren op 9 augustus 1914 en overleed, 
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, op 5 
april 2001. Op 10 april werd zij te ruste gelegd bij 
haar man, onze vader en opa op het kerkhof na de 
uitvaartviering in de Gerardus Majella kerk te 
Overdinkel. 

Moeder en oma is geheel onverwachts uit het volle 
leven van ons heengegaan. Wij hadden haar nog 
zo graag langer in ons midden gehad. 
Toch zijn wij dankbaar voor dit rijke, mooie en lange 
leven. Hoewel zij alles voor ons gedaan en bete
kend heeft wat in haar vermogen was, kunnen we 
haar zo moeilijk missen. 
Meer dan 50 jaar lang was zij gelukkig getrouwd 
met vader en opa, en hebben zij de zorg van het 
gezin op zich genomen, toen in 1993 Vader over
leed was naast het gemis, haar grootste zorg, 
Johan een blijvende gelukkige toekomst te kunnen 
geven. Er was altijd een hartelijk welkom als de kin-

deren en kleinkinderen bij haar op bezoek kwa
men. Ze bleef maar aandringen iets te nemen, 
zodat men niet het gevoel kreeg je bij haar niet 
thuis te voelen, wij verliezen in haar een lieve, zorg
zame en trotse moeder en oma. 
Een vrouw geboren en getogen in Overdinkel, altijd 
wonende in Tiekenveen. Haar belangstelling was 
groot, niet alleen in haar familie, maar wie kende 
Leen Gervink niet, vooral in de vele sociale kon
takten . Groot was haar kennissenkring. Wie haar 
gekend heeft, en dat zijn er velen, bewaard goede 
herinneringen aan haar hartelijkheid en haar gast
vrijheid. Zij was altijd graag onder de mensen en 
had grote belangstelling voor het wel en wee van 
de gebeurtenissen in de wereld, haar buurt en haar 
kennissenkring. 
Een gelovige vrouw, vele bedevaarten heeft zij 
mogen meemaken. Rome, Lourdes, Banneux, 
Overdinkel, maar vooral jaarlijks naar Kevelaer, 
bijna 50 keer. Moge haar geloof en vertrouwen ons 
de kracht geven om verder te gaan, zoals zij ons in 
haar leven is voorgegaan. 
Nu onze ouders en grootouders weer met elkaar 
verenigd zijn willen wij haar vol vertrouwen uit han
den geven, met de gedachtenis aan het feest van 
Pasen. 

Hartelijk danken wij ieder, die ons heeft bijgestaan tij
dens de moeilijke weg die wij moesten gaan om moe
der en oma naar haar laatste rustplaats te brengen. 

Kinderen en kleinkinderen. 


