
Voor uw bliJk van medeleven na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zus, schoonzus en 
tante. zeggen wij U hartelijk dank. 

Hengelo ov. december 1984 

J. G. G. Gelink 
Fam. Wagelaar 

t 
Gedenk in uw gebeden 

Maria Martha Wagelaar 
echtgenote van 

JOHANNES GERHARDUS GERRIT GELINK 

Zij werd geboren te Weerselo op 12 mei 1937 
en nadat zij het H. Ol iesel had ontvani:;en. 
werd zij door de Heer leruggeroepen op 3 de· 
cember 1984 te Hengelo ov. Op 7 december 
d.a.v. werd zij begraven op het r. k . kerkhof te 

Hengelo ov, waar haar lichaam wacht 
op de verrijzenis . 

Als christenmensen zijn we natuurlijk bedroefd 
en verdrietig om het heengaan van onze lieve 
vrouw Maria, maar we zijn niet zonder hoop en 
troost. Want we weten, dat Christus heeft ge
zegd: ,.Wie in Mij gelooft. zal eeuwig leven 
hebben". 
Aan deze woorden hebben we een houvast nu 
we afscheid moeten nemen van een vrouw, die 
ons zo lief en dierbaar wes en die voor ons 
heeft gezorgd en gewerkt 
Reeds langere tijd was zij niet meer zo goed, 
maar wij hadden met verwacht dat zij zo plot
seling en nog zo jong van ons moest heengaan. 
Als diep-gelovige mensen kunnen wij alleen 
maar zeggen. met Christus in de Hof van Olij · 
ven : •. Vader, laat deze kelk aan ons voorbij· 
gaan, maar niet onze, maar uw wil geschiede". 
Wij die achterblijven mogen geloven en erop 
vertrouwen, dat de Heer van leven en dood 
haar voor al het goede dat zij heeft gedaan. 
voor haar liefde, haar Inzet en haar toewijding, 
haar zal belonen met het eeuwig leven en tot 
haar zal zeggen: Kom binnen, gij goede en ge-
trouwe dienares! ~ 

Heer. geef haar de eeuwige ru st en het eeuwig 
l icht verlichte haar; dat zij ruste In vrede. Amen 




