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Gedenk in uw gebed en bewaar in uw 

herinnering 

Gesina Steilink 
sinds 18 juni 1973 weduwe van 

August Alfred Wolkotte 

Zij werd geboren te Neerlage (Schüttorf 
Dld.) op 31 januari 1909 en overleed na het 
ontvangen van het Sacrament der Zieken 
in vrede en overgave aan God in het Ver
pleeghuis .Gerardus Majella" te Denekamp 
op 18 mei 1990. Na de uitvaartmis hebben 
wij haar op 22 mei bij vader te rusten ge
legd op het kerkhof van de St. Nicolaas-

parochie te Denekamp. 

Zoals in ieder mensenleven hebben ook bij 
haar droeve en blije dagen elkaar afgewis
seld. Zij heeft in haar leven hard gewerkt. 
vooral was ze graag in de tuin. Zij was 
een vrouw die graag mooi was en haar huis 
er altijd keurig uit had zien. 
Toen ze in 1985 door een hersenbloeding 
opgenomen moest worden in het Verpleeg
huis .Gerardus Majella" is dat voor haar 
weer een zwaar kruis geweeest. Omdat 
moeder haar diepste gevoelens zo moeilijk 
kon uiten is haar leven alleen hierdoor al ,,, 
vaak moeilijk geweest. 

Toch heeft zij zich steeds weer aangepast, 
wetende dat het leven verder gaat. 
De zorgende liefde van haar kinderen zijn 
haar steeds tot grote steun qeweest om 
haar levensweg te vervolgen. De aanwezig
heid van de kleinkinderen. van wie ze zoveel 
hield. fleurde haar leven ook op. 
Nu is er een eind aan dit leven gekomen. 
Mrjn kinderen en kleinkinderen. ik qa jullie 
verlaten. Weest hartelijk bedankt voor alle 
liefde die ik van jullie mocht ondervinden. 
Bewaar het goede dat ik jullie naliet en 
leeft zó, dat wij eens weer samen zullen 
zijn. bij de Heer van leven en dood. 

Wij zijn u zeer dankbaar en erkentelijk voor 
uw meeleven tijdens de ziekte van moeder 
en oma en dat U met ons afscheid hebt 
willen nemen van haar die ons zo dierbaar 
was. 

De familie 




