
Voor Uw bhjken van deelneming betoond na 

het overlijden van onze l ieve vrouw, moeder, 

groot- en overgrootmoeder, zeggen wij U onze 

oprechte dank. 

M. J. S. Oude Geerd ink 

kinderen, k lein- en achterkleinkinderen 

Hengelo (0), september 1973 

Backenhagenlaan 70 

Gedenken wij In onze gebeden en 
Eucharistieviering 

GEERTRUIDA MARIA DE MONNINK 
echtgenote van 

Marinus Johannes Servulus Oude Geerdink 

Geboren te Hengelo (0) 30 apri l 1897, overleed 
zij in de Heer, gesterkt door de H.H. Sacramen· 
ten der zieken. in het St. Gerardus Majella 
Ziekenhuis te Hengelo (0). 30 augustus 1973. 
In geloof aan de verrijzenis hebben wij haar 
l ichaam te rusten gelegd op het r . k. kerkhof 

te Hengelo (0), 3 september d.a.v. 

In droefheid herdenken wij onze l ieve vrouw, 
moeder en oma, die God na een lang lijden 
heeft opgeroepen voor het hemels Vaderland. 
Wij buigen ons hoofd voor Gods plan en er
kennen de Goddelijke voorzienigheid in alles. 
Het mysterie van het lijden heeft zich aan haar 
voltrokken en is zij een geworden met lesus, 
die door lijden en dood heen ging om ons 
allen te verlossen. 
Zij was een goede vrouw en moeder, die heel 
veel voor haar man en kinderen betekende. Vo l 
zorg, toewijding en belangstelling. Na een huwe
lijksleven van 54 j aar, laat zij haar man in de 
goede zorgen van zijn kinderen en kleinkinderen. 
Sinds februari dit jaar verbleef zij met vader 
samen In Huize Backenhagen. De laatste zeven 
weken bracht zij door in het St. Gerardus Ma· 
jella Ziekenhuis. Moge de Heer haar lonen voor 
al haar goede werken. 
Lieve man. kinderen en kleinkinderen, vergeet 
mij niet. Bidt veel voor mij. Eens zullen we 
allen verenigd zijn in God. 
Nu rest ons nog te bidden: Heer moge Uw 
dienares Geertruida delen in de heerlijkheid 
van Uw Verrijzenis en waardig bevonden te 
worden het eeuwl9 leven te bezitten. 

Heer Jesus, geef haar rust en vrede. 
Maria van Altijdd. Bijstand bid voor haar. 


