
In dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Gerritzen 
echtgenote van 

Gerardus Bernardus Gervink. 

Zij werd geboren op 9 november 1911 
te Overdinkel. Zij overleed op 26 no
vember 1989 en op 29 november d.a.v. 
is zij begraven op het R.K. kerkhof te 
Overdinkel. 

Moeder heeft, temidden van ons allen, 
heel bewust het Sacrament der zie
ken ontvangen, aandachtig bad zij mee. 
Vermoeid legde zij zich daarna ter 
ruste en sluimerde weg met nog een 
gebed op haar lippen ; dat was haar 
laatste krachtsinspanning en zo is zij 
van ons heengegaan. 
Deze vrouw en moeder was in zekere 
zin een heel zeldzaam mens : alle wel
vaart ging aan naar voorbij , zij heeft 
eigenlijk nooit een winkel van binnen 
gezien. 
Voor zichzelf had zij niets nodig, zij 
leefde heel sober, haar zorg en aan 
dacht ging altijd uit naar de ander, 
zelfs toen zij al erg ziek was vroeg zij 
nog altijd belangstellend naar het wel
zijn van anoeren. 

Moeder was heel eenvoudig, zij stelde 
zicti niet op de voorgrond. Zij was al
tijd bezig, de dieren waren haar vrien 
den, daar had ZiJ contact mee. 
Haar grootste zorg ging uit naar haar 
man en haar kinderen. Moeder was 
een tevreden vrouw, een klacht kwam 
er niet over haar lippen. Zij was stil 
en in zichzelf gekeerd, wel kon zij 
soms gevatte opmerkingen maken. Zij 
was blij met ieoere kleine attentie. 
Wij zijn God oprec ht dankbaar voor 
deze goede vrouw, voor deze zorgzame 
moeder. 
Wij bedanken moeder voor de vrouw, 
voor de moeder die zij voor ons was : 
prententieloos, zichzelf vergetend, altijd 
bezorgd om de ander. 

Voor uw bl ijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze lieve moe· 
der, schoonmoeder en oma, betuigen 
wij u onze oprechte darik. 

G. 8. Gervink 
kinderen, behuwd- en 
Kleinkinderen. 


