
De rimpels van je leven 
zijn glad gestreken door de dood. 

De rust op je gezicht, 
neigt eerder naar een lach 

dan naar een traan. 
En zo, na de storm, de stilte, 

is 't goed gegaan. 

Ter herinnering aan 

ANNIE OUDE GEERDINK 

weduwe van Hendrik Kuipers. 

Ze werd geboren op 21 april 1923 te Harbrinkhoek. 
Ze is overleden op 1 O maart 2002 te Enschede. 

Na een uitvaartdienst op 15 maart in de parochiekerk 
hebben we haar te ruste gelegd bij pa op het 

R.K. kerkhof te Tilligte. 

De dood hoeft niet altijd het einde te betekenen. 
Soms kan zij opnieuw een begin zijn in iemands leven. 
Als je gelooft in een leven na de dood, en dat deed 
ons ma, dan is ze op zondag 10 maart 2002 een nieuw 
leven begonnen in de hemel samen met pa en haar 
oogappel Bart. 
Het was de dood van deze kanier die haar zo'n dreun 
bezorgde dat we op deze plaats onmogelijk kunnen 
spreken van een onbezorgde oude dag. 
Integendeel. 
Ma was zo zwaar aangeslagen dat ze de kracht niet 
meer kon vinden haar leven weer op orde te krijgen. 
Als ze weer eens in de put zat hoorde je haar regelma
tig verzuchten: "Van mie mag 't ofloop'n wen'n." We 
orobeerden haar te heloen maar moesten steeds vaker 

machteloos toezien hoe ze met het leven worstelde 
en het lukte ons op het laatst niet meer haar nog te 
bereiken. 
De dood hoeft niet altijd het einde te betekenen. 
Afgelopen zondag is ma na een kort ziekbed, vredig 
ingeslapen; vertrouwende op haar geloof dat je na dit 
leven iets beters te wachten staat. 
Ma heeft natuurlijk ook de mooie kanten van het le
ven mogen beleven. Als oudste dochter uit een gezin 
van 7 kinderen groeide ze op in Harbrinkhoek waar 
ze een eenvoudige en gelukkige jeugd kende. 
In de beginjaren 50 leerde ze pa kennen die haar in 
1954 ten huwelijk vroeg. Samen met pa doorleefde 
ze de ups en downs die het bestaan nu eenmaal met 
zich meebrengt en ze was tevreden met wat het le
ven haar te bieden had. 
Ma hield ons voor om altijd eerlijk en rechtschapen 
door het leven te gaan en we leerden van haar om in 
het leven voor de zwakkere op te komen. Ma was 
geen vrouw die zich op de voorgrond drong. Liever 
stelde ze zich bescheiden op. 
Wij, kinderen, waren haar allen lief en ze heeft moe
ten leren dat het leven soms zo zijn eigen eisen stelt 
waar je je bij neer te leggen hebt. Zij heeft dat 
volbracht. 
Haar kleinkinderen waren haar zo mogelijk nog liever 
en tot het laatst toe putte ze vreugde uit hun aanwe
zigheid. 

Ma, we nemen nu afscheid van je. 
Wees gelukkig daar waar 1e nu bent 

en met wie je daar bent. 
Tot ziens in de hemel. Dag ma. 

Tilligte . maart 2002 
Kinderen en kleinkinderen 


