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In dankbare herinnering aan 

Gezina Maria Geisink 

weduwe van 

Josef Martinus Vreriks t 23 - 5 - 1978 

eerder weduwe van 

Hendrik Bernard Vrerlks t 11 - 3 - 1955 

Zij werd geboren te Denekamp op 19 februari 
1911 en overleed, nog voorzien van het 
Sacrament der Zieken, geheel onverwacht op 8 
december 1998. We hadden haar 11 december 
voor het laatst bij ons tijdens de viering van de 
H. Eucharistie in de Sint Nicolaaskerk te 
Denekamp, waarna we haar te rusten hebben 
gelegd op het parochieel kerkhof aldaar. 

Een lieve moeder is van ons heengegaan. Ze 
was er altijd voor haar kinderen. Haar leven is 
niet over rozen gegaan. 
Op 49-jarige leeftijd overleed Hendrik, haar eer
ste man en onze vader. In 1960 hertrouwde 
moeder met Josef, broer van vader. 
In een sociaal en economisch moeilijke tijd 

heeft ze met veel energie en wilskracht haar 
gezin van al het nodige voorzien. 
's Morgens vroeg op was ze de hele dag in de 
weer. Ook in moeilijke omstandigheden bleef ze 
opgewekt en tevreden. Klagen was haar 
vreemd. 
Haar acht kleinkinderen waren haar alles. 
Ondanks haar altijd bezig zijn, had ze alle t~d en 
aandacht voor hen. Wat vond ze het prachtig als 
je haar het strijkgoed bezorgde. 
Zeker vergeten we niet het onlangs nog gevier
de St. Nicolaasfeest, waar ze met volle borst 
Sint Nicolaasliederen met ons meezong. 
En wat heeft ze genoten van haar achterklein· 
kinderen. Haar woorden: "Oh' doo mie dat jong 
even op schoot, oh wat een lekker'n kearl" klin· 
ken ons nog in de oren. 
Ze was een diep gelovige vrouw, die bijzonder 
verbonden was met de parochiegemeenschap. 
In de kracht van dit geloof heeft ze altijd geleefd 
en gewerkt en kon ze het kruis in moeilijke 
dagen dragen. Nu rest haar de kroon op haar 
welbesteed leven en is ze verenigd met al haar 
geliefden, die haar zijn voorgegaan. 
Moeder en oma, bedankt en leef verder bij God 
in het volle Licht van kerstmis. 

Voor uw deelneming ondervonden na het over· 
lijden van onze lieve moeder en fijne oma dan
ken wij u hartelijk. 

Kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen 


