
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johanna Geertruida Geerdink 
In Losser werd zij geboren op 3 sep
tember 1910. In haar geboortedorp 
sloot zij haar kerkelijk huwelijk 13 sep
tember 1939 met 

Hendrikus Johan Antonius Lent!ert. 
Naar de therapie zou zij gaan. Ze was 
niet vol enthousiasme, omdat ze enige 
pijn in haar voeten voelde. Zoals het 
behoort, spoorde haar man haar aan : 
toch te gaan "als je tenminste beter 
wilt worden". Nauwelijks daar aange
komen zei ze: "Ik voel me zo raar en 
beroerd". Haar hart stond plotseling 
stil. Ze ontving het H. Oliesel, 24 maart 
1986, in de Losserse polikliniek. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte· 
parochie te Losser werd zij begraven, 
Goede Vrijdag, 28 maart 1986. 

Wat verstonden deze twee mensen el
kaar in woord en daad. Men zou bijna 
de Indruk krijgen, dat de een de ander 
in liefde en werkzaam zijn wilde over
troeven. Soms waren ze de laatste ja
ren om elkaar in spanning, omdat bei
der gezondheid nog al eens te wensen 
overliet. Maar hun diepe geloofsleven, 
hun humor met allerlei streekjes en hun 
optimisme hield beiden "op de been". 

Trots waren zij op hun zoon en beide 
dochters met aangetrouwde familie en 
de 6 kleinkinderen. 
Tante Anna was een begrip voor vele 
mensen. Ze was gastvrij, ze kon luis
teren, ze was vol zorg voor iedereen 
en .•. ze kon niet liegen . Ze was op
recht en eerlijk in merg en been. Zo 
heeft zij zich voorbereid op de komst 
van de glorie. Zij had zelfs haar win· 
terse mantel nog aan. Met onze palm
tak in de hand willen wij nu roepen, 
misschien zingen : "Wie mag de berg 
des Heren bestijgen"? Alleen zij. die 
rein is van handen en in haar hart het 
goede beoogt. Zij mag zich inscharen 
in de lange stoet om haar welkom bij 
de Heer in ontvangst te nemen. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma, betui
gen wij u onze oprechte dank. 

H. J. A. Lentfert 
kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen 


