


Dankbaar gedenken wij 

GEERTRUIDA MARIA TANKE 

echtgenote van 

Engelbert Johannes Maria Lotgerlnk 

Zij werd in Hengelo geboren op 8 juli 
1939. Gesterkt door het sacrament van de 
zieken Is zij in Oldenzaal overleden op 
22 december 1987. Biddend hebben wij 
afscheid van haar genomen In de St. An· 
toniuskerk op 28 december en haar daarna 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Truus wilde graag leven maar een onge
neeslijke ziekte nam langzamerhand alle 
krachten uit haar weg. Te vroeg is zij 
gestorven want naar menselijke ver
wachtingen was haar leven nog lang niet 
voltooid. 

Wanneer de dood mensel ijke liefde en 
echt levensgeluk komt verstoren, dan 
staan wij sprakeloos. Want een geluk· 
kig samenzijn, gebouwd op liefde en zorg 
voor elkaar, wordt nu tot een diepe ver
slagenheid omdat zij er niet meer is voor 
wie man en kinderen boven alles gingen. 
Zij heeft nooit geklaagd maar haar ziekte 
dapper gedragen. 

Zij heeft gevochten voor het leven ten 
einde toe. want zij hield zo van het leven. 
Ondanks haar eigen lijden was ze altijd 
geïnteresseerd In het wel en wee van de 
ander en plaatste zij haar eigen ziek-zijn 
op de achtergrond. 

Het was haar vurige wens om thuis te 
mogen sterven en deze laatste wens van 
haar is gelukkig in vervulling gegaan. 
Na het ontvangen van het sacrament van 
de zieken is zij thuis rustig ingeslapen. 
De leegte die er door haar sterven Is 
ontstaan, is groot. Maar toch zullen we 
proberen om die weer te vullen, geïn
spireerd als we zijn door haar leven, lijden 
en sterven. 

Moge voor haar nu werkelijkheid geworden 
zijn wat staat in de psalm : 

" Als God ons thuis brengt 
dat zal een droom zijn". 

Voor uw blijken van deelneming, onder
vonden na het overlijden van mijn lieve 
vrouw en onze zorgzame mamma, zeggen 
wij u onze welgemeende dank. 

E. J. M. Lotgerlnk 
Erwin 
Mark 

Oldenzaal, december 1987 




