
In dankbare herinnering aan 

Geertruida Maria Johanna Platvoet 

echtgenote van 

Bernardus Johannes Oude Reimer 

Zij werd geboren in Oldenzaal op 14 januari 1916. 
Volkomen onverwacht overleed ze thuis in Hengelo 

op 18 januari 1991. 
Na de viering in de parochiekerk, hebben we 
op 23 januari afscheid van haar genomen 
in het crematorium in Usselo. 

De onverwachte dood wordt in de Schrift vergeleken 
met een dief in de nacht. Je herkent de gevoelens 
die dat beeld oproept. Want je voelt je overvallen. 
De verslagenheid was voelbaar toen haar 
stervensbericht de ronde deed. Heel begrijpelijk 
als je kijkt naar haar leven. 
Een !!;elukkig huwelijk van bijna 50 jaar. Een 
thuis voor haar man en kinderen. Een open 
deur voor familie en vrienden. Mensen hadden 
graag met haar te doen. Dat kwam door haar 
hartelijkheid, haar levenslust, haar 
bereidheid om te helpen waar ze maar kon . 

Ze was een flinke vrouw. Ondanks de drukte 
van de winkel, vond ze de tijd om te 
luisteren naar het verhaal van anderen. 
En had ze zelf ook iets te vertel len: 
een serieuS of gezellig verhaal. 
Ook als het leven tegenslag bracht, bleef 
ze de sterke vrouw. Door die kracht had ze 
veel te geven. En kreeg ze ook veel liefde 
en hartelijkheid terug van man en kinderen, 
kleinkinderen, familie en vrienden. 
De bron van deze levenshouding was haar geloof. 
Ook dat was ongekunsteld en oprecht, zoals 
haar hele leven. Haar grote voorbeeld was de 
moeder van de Heer: Maria. Trouw en zonder 
uiterlijk vertoon beleefde ze haar geloof. 
Het houvast dat ze daarin vond, gaf ze door 

aan haar gezin. 
Ondanks verdriet en onbegrip bij dit plotseling 
sterven, mogen we als gelovige mensen vertrouwen 
dat dit leven zijn voltooiing vindt. 
En dat het vrucht zal dragen in ons die verder 
leven. Dat is de grootste eer die we haar 
bij dit afscheid kunnen geven. Samen verder 
in haar geest. Zo wijst zij ons de weg terug 
naar het land van het leven. 
Dat ze mag rusten in vrede. 

Voor uw getoonde belangstelling en medeleven, 

zeggen wij u hartelijk dank. 

B.J. Oude Reimer 
kinderen en 
kleinkinderen. 


