
In vrome nagedachtenis aan 
GEZ~A CATHARINA WEICK 

weduwe van 
Gerhardus Albertus Hermelink 

Zij werd geboren te Enschede 27 oktober 
1891. Voorzien van het Sacrament der 
zieken overleed zij in het ziekenhuis te 
Oldenzaal 12 juli 1980. Haar gestorven 
lichaam hebben wij 16 juli d.a.v. te ruste 

g elegd in het parochieel kerkhof 
te Denekamp. 

Het woord 11Moé der" o mvat e én wereld van belange
loze liefde, .z:org en toewijding; wij denken dan aan 
iemand die het bis haar levenstaak ziet om z ich ge
heel e n a l in te zetten voor het geluk van een ander, 
met name haar kinderen; een vrouw die mei hart en 
ziel haar krachten geeft o m leven e n we lzijn in de 
wereld te brengen. 
Nu, bij hef overlijden van onze moeder, deze vrouw, 
mogen w ij de leegte die er gevallen is in ons gezins
en fami lieleven opvullen met de herinnering aan 
iemand op wie hel bove nstaande volkomen van toe
passing is. Want zó hebben wij haar gekend en leeft 
zij b ij ons voort: Een liefdevolle moeder, die de vele 
gaven van hart en verst.:1nó graag beschikbaar stelde 
voor de medeme ns, met name haar gezinsleden. Geen 
wonder d&t zovelen zich aangetrokken voelden door 
haar en dat iedereen graag met haar van doen had. 
Nu zij niet Bleer bij ons is, betekent dat een leegte 
en gemis. Maar wij mogen ons ook getroost voelen 
door de herinnering aan deze fij ne moeder en vrouw: 
Zij heeft ons leven werkelijk verrijkt. En daarnaast voe
len wij ook de innerlijke rust en tevredenheid vanuit 
o ns geloof : Omdat wij weten en ove rtuigd zijn dat 
zij haar eeuwig geluk in vrede heeft gevo nden. Zij 

leefde immers vanuit een d iep ge loof dal haar tijdens 
het leven de nodige krachten gaf en dat haar ook, 
toen zij het levenseinde zag naderen, in slaaf stelde 
om in volle overgave deze wereld met wat haar dier
baar was vaarwel te zeggen. 
Mijne geliefden, ik go jullie verloten nu. Weest har
telijk bedankt voor al Ie lie fde en zorg die ik van 
julli e mocht ervaren. Vanuit de hemel zal ik aan 
jul l ie denken en jullie helpen om te komen waar ik 
nu ben, zodat wij e ens weer samen zul len zijn. Blijft 
God dankbaar om het goede dat ik voor jullie heb 
mogen doen en be teken en. 
Wij die haar kenden en lie lhodden bidden: 

Heer, geef haar de eeuwige rust in Uw Vrede. 

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
beminde moeder en oma betuigen wij U 
onze hartelijke dank. 

FAMILIE HERMELINK 

Denekamp, juli 1980 
Burg. Hoogklimmerstraat 15 

J, Benneker Koster Denekamp. 


