
[Indien wij alleen voor dit [eindige} leven onze hoop op Christus 
hebben gesteld, zijn wij de meest beklagenswaardigen van alle 
mensen.] 
Maar, nu: Christus is opgewekt uit de doden, als [aan Godgewijde} 
"eerstgeoogste •van hen die "in slaap zijn gevallen•. 

(1 Kor. 15:[19-)20) 

t 
In de vroege morgen van 30 maart 1997, van hét feest, dat van de 
uittocht uit het Egyptischeslavenland, en- voorons: vooral: - van de 
opgestane Heer, is in alle rust, in alle vertrouwen - in Hem -, 
ontslapen onze 1 ieve zus en tante 

Zus 
Gerarda Marie Joseph Gelink-Hendriks 

(Tante) Zus (Grada) werd geboren op 20 maart 1905 in Gendt 
(O.B.). Toen zij acht jaar was - de oudste "al" tien-, stierf haar 
moeder. Wat latervertrok het (romp-) gezin naar Mook, waar(tante) 
Zus bleef wonen tot haar huwel ijk, in 1946, met Frans Gel i nk, met 
wie zenaar"zijn" Hengelo (0.) trok. Zij voelde zich daarzeerthuis, 
met, en zeker ook door, haar man (van wie ze buitengewoon veel 
hield, en die haar in 1962, als het ware dooreen dief in de nacht 
plotseling werd "ontstolen"), (jaren later ook:) met en doorhaarzus 
Mies (met wie ze nog iets langer samenwoonde - tot die, vijf jaar 
geleden, ook ineens "wegviel"), met en door de vele familieleden 
van haar man, en nog talrijkere vrienden en kennissen: je toefde 
gráág bij deze 1 ieve en zorgzame vrouw. 

Toen hetalléénnietmeerging, keerdezeterugnaarMook, naarhaar 
zus Carolien, en ai thans niet al te ver van oudste zus An en vooral: 
jongste zus Thea, die - grote dankbaarheid als beloning wetend -
haargrotere vitaliteit graag "zusterl ijk" inzette. 
Na een val "mocht" ze voor het eerst van haar leven naar het 
ziekenhuis, waar ze nog juist haar 92• verjaardag kon vieren 
(anderen hielpen haar graag daarbij, maar toch: zij wist het op te 
brengen dat het, ondanks al les, per saldo, toch geen "vieren" was). 
Uiteinde! ijk voltrok zich toch niethet "wonder" van een voorspoe
dig herstel, maar gleed zij weg naar het eindeloze, Beloofde 
Dro(o)m(en)land: voor ons pijnlijk, maar haar zeer van harte ge
gund. Óókondanksal lesenpersaldo - in despraokdie zij niet echt 
beheerste, maardiezij (niet ondanks háársprekerervan, en de velen 
in dféns "kielzog") wel graag hoorde -: wiej bunt toch - ook! - wa' 
bliej! 

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, 
opschieten als een ceder van de Libanon: 

Gepland in het huis van de HEER 

groeien zij in de voorhoven van God; 
Zij zullen in hun ouderdom nog vrucht dragen, 

fris en groen zullen zij zijn: 
Om te verkondigen dat de HEER oprecht is: 

mijn rots, in wie geen onrecht is. 
(Ps.92: 13-16) 

Eeuwigheid, de Eeuwige, kent geen beperking, ook niet van tijd: zó bezien 
geen voor en geen na: daarom willen wij aan U vragen met ons te bidden voor 
(tante) Zus, en wat ons betreft nog méér: aan haar voor U, voor ons, ten beste 
te - blijven - spreken. 

Voor uw meeleven danken wij u heel hartel ijk! 
De fami l ie 


