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Met veel liefde 

willen wij blijven denken aan 

Lina Gervink-Herik 
'Uentje' 

Zij werd geboren in Losser op 12 april 1913. 

In mei 1934 is zij getrouwd met 
Hendrikus Johannes Gervink 

met wie zij 63 mooie jaren samen was tot hij 
in het voorjaar van 1997 overleed. 

Ais je niet meer beseft waar je bent, 
Niet meer kunt genieten van het leven. 

Ais je op een stoel zit en je weet niet waar, 
Ais je om je heen kijkt, nergens naar. 

Als je hoofd niet meer wil doen, 
Wat je handen zouden kunnen, 

Dan is het tijd dat we je rust gunnen. 

Gesterkt door het Sacrament der Zieken is zij, 
op de gezegende leeftijd van 92 jaar 

op 3 december 2005 van ons heengegaan. 

Na een Eucharistieviering 
in de H. Maria Geboortekerk te Losser 

hebben wij haar te rusten gelegd bij haar 
man in het graf op het kerkhof aldaar. 

Lieve moeder, oma, rust zacht, 
We weten dat er iemand op je wacht. 

Ze was een lieve, rustige en bovenal zorgzame en 
belangstellende vrouw. Ze leefde op zichzelf en in 
eenvoud, maar iedereen die haar dierbaar was kon 
altijd op haar steun rekenen. Ze genoot van de kleine 
dingen in het leven. Van de mensen om haar heen, 
van het fietsen met haar man, van haar tuin die er 
ahijd perfect uit moest zien. Haar gezin en haar fami
lie was alles voor haar. Het verlies van twee 
schoondochters kon ze dan ook maar moeilijk ver
werken. Toen later ook haar man overleed, ver
dween de glans uit haar leven. 

Toch herstelde ze zich na enige tijd en zag de vele 
positieve dingen van het leven weer. Telkens als 
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
op bezoek kwamen was het feest voor haar. Vooral 
op de zondagochtend, als ze allemaal tegelijk kwa
men, straalde ze en zat ze intens te genieten. Ze 
zorgde graag voor een gezellig samenzijn. 

Tot enkele maanden geleden woonde ze zelfstandig 
en, ondanks haar hoge leeftijd, runde ze met slechts 
een klein beetje hulp haar eigen huishouden. Ze was 
hier terecht bijzonder trots op. 

De laatste maanden waren de moeilijkste uit haar 
leven. Noodgedwongen verhuisde ze naar verpleeg
huis Het Wiedenbroek in Haaksbergen waar ze, 
ondanks de liefdevolle verzorging en de dagelijkse 
bezoeken van haar kinderen, begon uit te zien naar 
het afscheid van dit leven. 

Wij zullen haar missen. Voor uw meeleven en uw 
aanwezigheid bij haar uitvaart en begrafenis zijn wij u 
zeer dankbaar. 

Kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen 


