
Ter dierbare gedachtenis aan 

Grada Maria Jozephina Stevelink 

echtgenote van 
Gerardus Johannes Antonius Geerlink 

Ze werd geboren op 20 maart 1928 te Deurningen. Ze is 
overleden op 16 maart 2001 te Deurningen. Na een gezon
gen uitvaartviering hebben we haar te ruste gelegd op haar 
verjaardag op het R.K. kerkhof te Deurningen. 

Grada groeide op in het gezin op de boerderij aan de 
Vliegveldstraat. Ze werkte er tot haar trouwen, ook met haar 
broer Gerard, op de boerderij. In 1956 trouwde ze met Gerard 
Geerlink en ging met hem in Tubbergen wonen. Daar wer
den ook de twee zoons geboren. 
Toen in Deurningen gebouwd kon worden, wilde ze daar 
graag weer gaan wonen, want daar was ze erg aan gehecht. 
Voor de jongeren was haar huis een verzamelplek, waar veel 
gezelligheid was. Grada was een vrouw die middenin het 
leven stond. Ze had tijd voor een praatje bij een kopje koffie 
of een pilsje. Ze kon zich zo inleven in de leefwereld van de 
jeugd. 
Ze hield rekening met de voetbalhobby van Pa en zijn an
dere bezigheden. 
Graag was ze ook samen met haar familie. De fietstochten 
met haar zussen waren hoogtepunten van het jaar. Ook met 
Gerard was ze graag onderweg op de fiets in de natuur. 

Ma had een positieve levensinstelling en er is wat afgelachen 
met elkaar. 
Ze wist van de gewone dingen van het leven te genieten 
en een enkele vakantiereis vond ze prachtig . 
Grada was ook, vanuit haar gelovig in het leven staan, be
trokken bij vele mensen. Ze hechtte eraan om de kerk te 
bezoeken, zolang ze kon. Meerdere keren bezocht ze 
Kevelaer. 
Toen er diabetes in haar leven werd geconstateerd, zag ze 
minder goed de mooie dingen van het leven. Ze was als 
oma wel blij als de kleinkinderen kwamen. 
Goede dagen werden afgewisseld met slechtere dagen, en 
ondanks de vele zorg had Pa het niet altijd zo gemakkelijk 
met haar. 
Het verlies van haar kleinzoon Bart heeft haar erg geraakt. 
Afgelopen december werd ze opgenomen in het zieken
huis. Daar bleek dat ze een ongeneeslijke ziekte had. Ze 
wilde toen graag thuis in haar eigen omgeving zijn om af
scheid te gaan nemen. 
Dankzij de liefdevolle zorg die Gerard en de kinderen haar 
gaven is dit mogelijk geweest. 
Steeds meer zag ze uit naar het nieuwe leven met Bart bij 
God. 
"We bidden, dat haar wens nu in vervulling mag zijn gegaan". 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens haar ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma, 
willen wij u hartelijk bedanken. 

Fam. G. Geerlink 
Kinderen en kleinkinderen. 


