
In dankbare herinnering aan 

Hanna Rutjes 

Zij werd 4 juni 1910 te Enter geboren 
en door de doop opgenomen in de ge
meenschap van de H. Kerk. Op 6 okto
ber 1932 verbond zij zich door het 
huwelijk met Bemardus Geels. Na ruim 
52 jaar in echtelijke liefde te hebben 
samengeleefd overleed zij, nog gesterkt 
door het sacrament der zieken, op 10 
maart 1985. Na een gemeenschappelijke 
Eucharistieviering hebben we haar de 
14e d.a.v. te rusten gelegd op het r.k. 
kerkhof te Enter in vast geloof dat ook 

zij geroepen is om eeuwig te leven. 

Lieve vrouw, moeder en oma, 
Terwijl de Kerk ons in de Veertigdagen
tijd herinnert aan het lijden en de dood 
van Onze Heer waaraan wij als gelo
vige christenen deel hebben, om dan 
ook met Hem tot nieuw leven op te 
staan, is dit geloofsgegeven voor haar 
nu reeds werkelijkheid geworden. Van
uit diezelfde geloofshouding heeft zij 
ook haar levensopdracht vervuld en het 
ook zo doorgegeven aan haar gezin. 
Haar zorgzaamheid, haar belangstelling 
en haar vredelievende gezindheid waak
ten ervoor dat er ooit onvrede zou 
binnendringen. Dat was ook haar laatste 

gebed tot haar kinderen: leef altijd in 
vrede met elkaar! En zij zullen zorgen 
dat dit gebed niet onverhoord blijft. 
Het is immers de vrucht van een goede 
verhouding tot God en tot elkaar. Zo'n 
vrede komt voort uit liefde. En in een 
wereld met zoveel onvrede om ons heen 
is een vredelievend gezin een oase van 
geluk en geborgenheid voor iedereen. 
Moeder, wij danken u voor wat u voor 
ons allemaal hebt gedaan. Rust nu uit 
in vrede. 
H. Maria, H. Antonius spreek voor ons 
ten beste. 

DANKBETUIGING 

Voor uw medeleven na het plotselinge 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
zorgzame moeder, groot- en overgroot
moeder betuigen wij u onze welgemeen
de dank. 

Maart 1985 

B. Geels, 
kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

Jagersweg 12, 7468 PG Enter 




