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Dankbare herinnering aan 

GESINA MONNINK 

weduwe van 
Gerhardus Johannes van het Reve. 

Ze werd geboren te Enschede 
op 18november1901. 

Ze overleed, gesterkt door het sacrament 
van de zieken, op 12 maart 1993 in het ver
pleeghuis "Bruggerbosch" te Enschede. 

Ze Is 91 jaar geworden. 
We deden haar uitgeleide na de uitvaartmis 

in de St. Jacobuskerk op 17 maart d.a.v. 
Daarna volgde de crematieplechtigheid te 

Usselo. 

Moeder groeide op in Enschede als enig 
kind. Later heeft ze veel verteld over de so
ciale wantoestanden in de stad en over het 
werk van Dr. Alphens Arlêns, voor wie ze 
altijd een diep respect heeft gehad. 
Getrouwd met Gerrit van het Reve, heeft ze 
haar best gedaan, samen met hem te zorgen 
voor het gezin van vier kinderen. Ze hield van 
mooie dingen. Ze was helemaal geboeid 
door de bergen. Als het maar enigszins 

mogelijk was, zorgde ze er ieder jaar voor dat 
ze een reis kon maken. 
Als gelovige hield moeder er geen bijzondere 
devotie op na Ze voelde zlch het meest thuis 
in vieringen die niet te massaal waren, zoals 
in het Bernadettekerkje op Dolphia. De soms 
te vergaande vernieuwingen in de kerk heeft 
ze niet kunnen en willen meemaken. 
Nu ze, na een liefdevolle verzorging van 
meerder jaren in "Bruggerbosch" Is gestor
ven, sluiten we ons aan bij het gelovige ver
trouwen van de psalmist: 

"Ik sla mijn ogen op naar de bergen: 
zou Iemand mij komen helpen? 
Ja, mijn God komt mij helpen, 
de Schepper van hemel en aarde .. " 
Hij houdt alle kwaad van je af, 
Hij neemt je onder Zijn hoede. 
En waar je ook gaat of staat, 
God zal je behoeden voor eeuwig." 

(uit Psalm 121) 

We danken allen hartelijk die met moeder en 
oma hebben meegeleefd tijdens haar ziekte 
en ons hun blijken van medeleven gaven na 
haar overlijden. 

Haar kinderen en kleinkinderen. 


