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Ter dankbare herinnering aan 

Geertruida Johanna Meijerink 
echtgenote van Gerhardus Hermannus Wagelaar 

Zij werd geboren te Buurse 5 augustus 1911. 
Na een moedig gedragen lijden overleed zij in 
het St. Gerardus Majella Ziekenhuis te Hen
gelo Ov, 29 november 1980. Na de Eucharistie
viering In de St. Lembertuskerk te Hengelo 
vond de crematie plaats In het Crematorium 

Twente te Usselo 3 december d .o.v. 

Met bewonderenswaardige moed heeft zij haar 
lijden gedragen. Nooit uitte zij een klacht en 
altijd zei ze dat het goed met heer ging. Wij 
hebben haar tot het laatst toe met onze liefde 
mogen omringen. Tenslotte la zij heel rustig en 
vol overgave Ingeslapen. 
Moeder betekende heel veel voor ons. Zlj was 
goedaardig en zacht van karakter en zij wist 
altijd de zonzij van het leven te zien. Vee1 
zorgen heeft zij gekend omdat ze voor een groot 
gezin moest zorgen, maar ze benaderde haar 
kinderen met liefdevol begrip en moederlijke 
toewijding. Nooit was haar Iets te veel. Samen 
met vader heeft ze zich een weg gebaand door 
soms moeilijke jaren. Haar geloof heeft heer bij 
alles steun gegeven. Jesus heeft eens gezegd: 
" Wie lee't en gelooft In Mij, zal in eeuwigheid 

niet sterven" Krachtens ons geloof mogen wa 
er van overtuigd zijn dat zij nu rust In de 
llefdevolle armen van God. Langs de moeilijk 
te begrijpen weg ven het kruis Is zij opgeklom
men naar de heerlijkheid van het eeuwig licht 
Zij heeft het verdiend. 
Dierbare man, Ik dank je voor je liefde en 
toewijding vooral de laatste jaren ven mijn 
ziekte. Het was onvergetelijk. 
Dierbare kinderen. ook Jullie dank ik voor alle 
liefs en genegenheid. Ik vergeet jullie noo11. 
Blijft aan mij denken. 

Zij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven betoond tijdens de ziekte 

en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 

zorgzame moeder en oma, zeggen wij u hartelijk 

dank. 

G. H. Wagelaar 

kinderen en kleinkinderen 

Hengelo Ov, december 1980 
Leusveenweg 30 


