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Dankbare herinnering aan 

Geertruida Wilhelmina Meijerink 

Geboren te Lonneker op 24 februan 1911 
Sinds 13 mei 1992 weduwe van 

Hendrikus Franciscus Josephus Kötte 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken in 
de vrede van Chnstus overleden te Enschede 

op 17 juli 1996. Met een plechtige 
Eucharistievienng in de kapel van 

't Dr. Ariënstehuis namen we 
op 22 1uli afscheid van haar 

Ruim 50 jaar intens gelukkig met vader, was zij 
voor ons een goede moeder en lieve oma. 
Haar leven speelde zich voomamehjk af in 
haar gezin. Had vader zijn eigen vaste taken: 
als moeder was zij ook duidelijk aanwezig. 
Maar vooral waren zij er samen! 
Mild tegenover eenieder konden wiJ in haar 
ogen helemaal geen kwaad doen en genoot 
zij. samen met vader, ook met volle teugen van 
haar kleinkinderen, het samen-z11n met haar 
gezin en vooral van de vakantie, die zij met 
hen maak1e. 

Altijd gastvrij, hield zij ervan mensen om zich 
heen te hebben. In haar schijnbaar kleule we
reld was zij gelukkig zolang haar vaste levens
patroon niet doorbroken werd. 
Haar leven veranderde totaal toen vader, met 
wie zij zo'n sterke twee-eenheid vormde, haar 
plotseling ontviel. 
Toen bleek hoe kwetsbaar ze was zónder hem 
en hoe zwaar het haar viel alleen te zi1n. 
Na 10 mooie 1aren in 't Achtervoort bracht ze 
haar laatste levensfase door in 't Dr. Ariênste
hu1s. 
Dankbaar voor alle blijken van meeleven en 
zich sterkend aan haar rotsvast geloof 
Eens maakte ze mét vader een bedevaart naar 
Lourdes, welke een diepe indruk bij haar ach

terliet 
Nu ziJ haar aardse pelgnmstocht voltooid heeft 
vertrouwen wij, dat dé Moeder-bij-uitstek Mana 
haar nu zal binnen leiden 1n de eeuwige vreug
de. Om daar, met vader verenigd, een voor
spraak te blijven voor ons allen. 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven 
en ter gedachtenis aan onze goede moeder en 
lieve oma 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 


