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Een fijne en dankbare herinnering aan 

Gerarda Engelina Monnink 

weduwe van 

Gerhardus Antonius Grote Punt 

Zij werd geboren in Weerselo op 16 januari 1919. 
Gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken is zij 
op 29 maart 1999, na zorgzaam en liefdevol ver
pleegd te zijn, te Enschede overleden. Haar 
lichaam werd ten ruste gelegd op het R.K. kerkhof 
te De Lutte op 1 april 1999. 

Nog maar kort geleden had moeder, in het gezel· 
schap van al .haar kinderen en kleinkinderen, haar 
80-iange '.'er1aar~ag gevierd. Haar dankbaarheid 
deze leeft11d bereikt te mogen hebben, is voor ons 
een grote troost. 
Moeder was het middelpunt van ons gezin. 
Zorgzaam en gastvrij voor iedereen, waarbij ze 
een sfeer creëerde waarin iedereen zich op z•n 
gemak voelde. Een hard werkende, gelovige 
vr~uw, die ook in moeilijke tijden veel geborgen
heid en vertrouwen bood. "Ik stek wa 'n keerske 
veur die op." Ze voelde zich blij en gelukkig om 
zorg te kunn~n geven, en oni;iemakkelijk om zorg 
te moeten kn19en. Met haar helde die ze uitstraal· 
de was ze voor ons een plekje waar je je weer op 

kon warmen .. Z~ was erg betrokken bij haar kin
deren e.n kleinkinderen. Dat haar gezin in goede 
harmonie leefde vond ze erg belangrijk. 
Kenmerkend was ook haar onvoorwaardelijke en 
vanzelfsprekende zorg voor pappa. Niet alleen 
gedurende zijn ziekteperiode. Ook daarna was er 
een dagelijkse gang naar zijn graf. 
De gevolgen van een ziekte, enkele jaren gele
den, kreeg een 9rote invloed op moeder's verde
re leven. De l?IJn en zorg voor de lichamelijke 
ongemakken vielen haar zwaar. De beperkingen 
waren voor haar niet altijd even makkelijk te 
accepteren. 
Samen met haar kinderen heeft moeder heel 
bewust beslot~n tot een medische ingreep. De 
wens om nog iaren volwaardig en zonder pijn te 
kunnen leven, te midden van haar kinderen en 
kleinkinderen, woog voor haar zwaarder dan de 
ris1co·s. Uiteindelijk bleek ze niet opgewassen 
tegen de ernstige complicaties. 
Als kinderen vinden we het fijn, dat we met name 
gedurende de laatste jaren van haar leven veel 
zorg, aandacht en liefde aan moeder hebben kun
nen terug geven. Dankbaar realiseren we ons dat 
we dit gedaan hebben op een wijze, welke voor 
haar naar ons toe zo vanzelfsprekend was. 

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven 
zeggen wij u hartelijk dank. 
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De kinderen en kleinkinderen 
van G.E. Grote Punt - Monnink 


