
Ter dankhar, hc··inncnng aan 

Geziena Legtenberg 

weduwe van 

GERHARDl S GEERDl:'llK 

Zij \\erd geboren 4 'eptember 1889 i.· 
\\'cer,clo. 

Meerdere keren 'oor1ien ';111 het Sacrament der 
Zieken " 1ij na een langdurig \erhli,11' op 8 au
!!U<;ill\ 1984 in "Het Meulcnbcll" tc Almelo O\Cr
lec.kn. 
()e pkchll)! gezongen uit\·aart heeft plaab ge
\ CH1c.len op 11 augustu' 19~4. w;1arna de begra
fen1' op het R.K. hrkhof te :'l.1ana Parochie 

Wi1 \Crhe1en in haar een ltC\C en zorgzame 
moeder Samen met vader heeft 11j 1ich met hart 
en 71él tn)!C7et voor ons ge11n. . 
Nomt \lil' haar iel' te \'eel. Haar ccrqe 10rg ging 
uit naar \'ader en naar on,, h;wr kmderen. 

:\been\ 011d1µe. plicht,getrotm een )!Od,dien\tige 
HOU\\ en moeder. deed 71) nnc.>p\allend. maar 
degeh1k haar taak en werk 

Nooit !!in!? 1ii 111oeili1kheden uit de wel! en \Ond 
haar kracht in een dier geloof en \ urig gebed 
De ro1enkran' \\ a' haar dierbaar. 101 het laa"tc 
moment \'an haar lc\cn moe<;t de n11enkran' in 
haar buurt 1ijn. Zij heeft menigmaal de groet \an 
de Engel herhaald. om Maria te groeten. Mo)(en 
wiJ hopen dat Maria haar nu met open armen 
ontvangen heeft. en de groet uitgesproken heeft 
'an "Kom mijn kmd". 
Opge\1 ekt \'an gee't en blijmoedig\ an hart. \1 i't 
1ij 11ch alti.id te redden. 
Z11 had de wil en de kracht om een herhaalde 
terug\al weer te men\ innen Ondank< het krui,, 
dat 1e gedurende haar laatste Ie\ en si aar te 
dragen had. bleef 1iJ opgewekt. en een goed en 
Hirndelijk woord hebben \Oor een ander en dat 
\\aren er velen. 

Ru\l zacht. lic\'c moeder. 
Wij 711Jlen verder gaan. 
U hebt tl\\ qrijd ge,treden. 
U heht U\\ werk gedaan. 

\'oor de blijken \an belang,telling en medclc\'en 
onder\'onden 11jden' de 11ckte en na het overlijden 
van moeder Nggcn wi.i U allen on1e oprechte 
dank. 

De fam. G EERDINK 

Harbrinkhoek. aui,?U\ltl\ 19~4 
\\'alenburg 9 


