
Je wilde zo graag bij ons blijven 
Je vocht zo hard je kon 

Maar deze strijd was niet te winnen 
Voor ons de vraag waarom. 

t 
PAULA GEERDINK-MEENHUIS 

echtgenote van Alphons Geerdink 

Zij werd geboren in Saasveld op 4 november 
1935. Op 5 januari 1996 overleed ze, gesterkt 
door het sacrament van de zieken, in haar ei
gen vertrouwde omgeving. Haar lichaam werd 
na een plechtige dienst van uitvaart in Saasveld 
begraven op de !Oe januari daarop volgend. 

Zij was vroom, open en oprecht van karakter. 
Haar gezin was haar alles, ze genoot van alle 
uitstapjes en vakanties die we samen deden. 
Ze heeft hard maar met plezier gewerkt. Niet 
alleen wij maar ook andere mensen hebben van 
haar werklust genoten. 
Ma was een goede vriendin voor iedereen, van 
groot tot klein, buren en familie. De deur stond 
altijd bij haar open voor een gezellig praatje. 
Voor een potje kaarten of een eindje fietsen 
was ze altijd te vinden. Hier had ze tot het eind 
toe veel plezier in. 

Ze was heel fanatiek met sporten, zelf heeft ze 
jarenlang gevolleybald en ook ging ze samen 
met pa naar alle voetbal- en volleybalwedstrij
den van haar kinderen. 
Ze was altijd opgewekt en vrolijk, klagen heeft 
ze nooit gedaan. Zelfs niet toen ze in mei van 
het vorig jaar kreeg te horen dat ze ongenees
lijk ziek was. Ze is toen niet bij de pakken neer 
gaan zitten en heeft haar eigen levensritme weer 
opgepakt. 
In die korte tijd is ze nog een fantastische oma 
geworden wat haar veel goed heeft gedaan. Ze 
heeft er ook voor gezorgd, dat wij met elkaar, 
ondanks alles, nog hele fijne feestdagen heb
ben gehad. 
Ma is al die tijd heel optimistisch gebleven en 
bleef tot op de laatste dag alles zelf doen. Dit 
typeerde haar karakter. 
Wij zijn dankbaar dat we zo'n fijne vrouw, 
moeder en oma hebben gehad. Nooit zullen we 
haar vergeten. God, maak haar nu gelukkig bij 
u en geef ons steun en kracht om verder te gaan 
naar haar voorbeeld. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens 
de ziekte en bij het overlijden van mijn dierbare 
vrouw, onze lieve moeder en oma, danken wij 
u hartelijk. 

Alphons, kinderen en kleinkind 


