


Een dankbare herinnering aan 

Riekie Gelinck 
Zij werd op 4 juli 1931 te Groenlo geboren en 
kreeg van haar ouder<; de doopnamen Johanna 
Hendrika. Volkomen onverwachts overleed zij in 
de morgen van wocn<.dag 7 juni 2000 thuis te 
Groenlo. De dien\t ten u11vaan vierden wij daags 
voor Pink~teren op 10 juni in de parochiekerk 
van de H. Cahxtu,. In de verwachting van de 
verrijzenis ten leven hebben wij haar daarna te 
ru.ste gelegd op de r. k. bcgr.iafplaat\ te Groenlo. 

Haar overlijden kwam totaal onverwachts. Nadat 
zij haar vader 's morgens nog een kr•p thee op 
bed gebracht had, zoals ZIJ iedere morgen deed. 
was hij het die haar dood moe'>! vinden. Hiermee 
kwam er onverwacht\ een einde aan de goede 
relatie die zij samen hadden. Want na de lagere 
school, waar zij goed mee kon komen, bleef ziJ 
- zoals toen vaak gebruikelijk - ab vanzelf thuis 
meehelpen in de hui\houdmg. Dat kwam goed 
van pas omdat ook haar grootouders toen nog 
thuis waren. Zij hield van het werken op het 
land, waarbij de moestuin haar grote liefde was. 
En samen met haar moeder breidde lij vele win
ters Grolse wanten. Zij was eenvoudig en 
gew<M>n. Zij kwam graag goed verzorgd voor de 
dag, alles moest er goed verzorgd en piekfijn uit 
zien. De zorg voor haar oudct"i werd haar levens-

taak. En na het overlijden van moeder nam 1ij de 
zorg voor vader op zich en deed zij alles voor 
hem. Zo gaf zij de liefde en zorg terug die zij 
samen met haar broer Gerrit van hun ouder\ had- . 
den mogen ontvangen. Graag mocht zij een dag 
uitgaan, winkelen, op bewek bij haar nichtje in 
Duiven of met familieleden een vakantierei\je 
naar Oostenrijk 
Ook had zij een goede band met het gezin van 
haar broer. waar zij haar hele leven in de buun 
woonde en die ze graag verwende. vooral hilàr 
petekind. 
Haar levenstaak was menselijlerwij~ gezien nog 
niet ten einde. Hoc moet het nu verder? Maar 
vanuit een goede verbondenheid met e Ik aar kun
nen mensen veel aan en worden er oplo'>'>ingen 
gevonden. Wij geven haar uit handen in het ver
trouwen dat haar leven goed geweest i~. WiJ bid
den onze God om haar op te nemen in ZiJn huis. 
Moge zij, die zoveel liefde en zorg gaf, nu voor 
altijd geborgen zijn in Q,,1s liefde en zorg en 
rusten in vrede. Mogen wij omwille van haar 
deze liefde en zorg ook aan elkaar blijven geven. 

Voor uw be/a11gs1el/ing en meeleven tijdens haar 
leven en na haar plotselinge overlijden, zeggen 
wij u harre/ijk dank. 

H. Gelinck 
G. Gelinck en A. Gtlinck-Assind 
Neven en nichten. 


