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In dankbare herinnering 

Geertruida Johanna Wermelink 
echtgenote van 

Bernardus Marinus Engelbertink 

sinds 17 mei 1954 weduwe van 
Johannes Hendrikus Franciscus Roël 

Zij werd geboren te Manderveen op 9 mei 1913 
en overleed te Denekamp op 28 september 1995. 
Biddend hebben wij afscheid genomen van haar 

in de Drieëenheidskerk op 3 oktober en haar 
daarna te ruste gelegd op de algemene begraaf-

plaats in O ldenzaal. 

Hard werkend ging ze door het leven. De dagelijkse 
zorg voor het gezin gaf haar voldoening. 
Op jonge leeftijd werd ze weduwe en vocht voor 
haar gezin. Na weer getrouwd te zijn werd haar 
gez in groter en leerde zij ons om zelf iets van het 
leven te maken en daarvan te genieten. 
De woning aan de Ootmarsumsestraat stond door 
gastvrijheid en gezelligheid open voor iedereen. 
Het maken van kleding, het verzorgen van de 
moestuin en het werken op het land, ze deed het met 
veel plezier. 
Voor de kleinkinderen stond haar hart open, ze gaf 
hun ruime gelegenheid om samen plezier te maken . 

Waar eerst angst voor de toekomst van de kleinkin
deren overheerste zag ze later met geloof en vreugde 
in dat deze angst niet meer nodig was. 
Hetbesluitkleinertegaanwonen in "deWalgaarden" 
gaf haar veel voldoening en ook daar was iedereen 
altijd welkom. 
Regelmatig werden oude plekjes per fiets bezocht, 
samen met pa genoot ze van de natuur. 
Op 26 juli werd ze getroffen door een beroerte; het 
herstel ging haar niet snel genoeg. 
Dat ze te bed lag kon ze niet aanvaarden, ze wilde 
meer. Deze vechtlust is kenmerkend voor haar hele 
leven. 
Na verblijf in het ziekenhuis gaf de opname in het 
verp leeghuis te Denekamp ons een veilig gevoel,ze 
werd er liefdevol verpleegd . 

Moeder, dank voor al je zorgen. 
Je heengaan kwam te plotseling. 

Een lieve vrouw en moeder, 
een fijnë oma. 

Zo blijf je in onze herinnering. 

Graagwillenwij allen bedanken voorde belangstel
ling en hulp tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn vrouw, onze moeder en oma. 
Dit alles is voor ons een grote steun . 

Oldenzaal, oktober 199 5 
De familie 


