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Weduwe van Antonius Hendrikus Gervink. 

Zij werd op 3 september 1917 te Losser geboren 
en overleed aldaar op 28 augustus 2000. 

Na de Uitvaanviering in de St. Maninuskerk 
te Losser hebben wij haar op 1 september 2000 

begeleid naar haar laatste Rustplaats op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Moeder worden is zo gewoon, 
moeder zifn is o zo bifzonder. 

Moeder was de eerste dochter uit een gezin van 12 
kinderen. Op 30 juli 1942 trouwde ze met vader en 
kregen 2 dochters en 4 zonen. Door de zwakke 
gezondheid van vader droeg ze al vaak de zorg van 
hun gezin alleen. In de oorlogstijd fietste ze van 
Losser naar Kloosterhaar om voedsel voor haar 
gezin te halen, ze was h ier dan ook uren voor 
onderweg. 
In 1970 overleed vader en bleef ze alleen achter 
met 4 thuiswonende zonen, dit was lang niet altijd 
gemakkel ijk en dit heeft haar verdere leven en 
karakter bepaald. Ze zette alle zeilen bij en ondanks 
het kleine te besteden budget en haar handigheid 
lukte het haar iedere keer weer de kinderen dat te 
geven wat ze nodig hadden, of iets extra's, door 
zelf een taan of soezen te bakken. Met de juiste 
toewijding, zorg en liefde omringde ze haar gezin. 
Moeder was niet altijd gemakkelijk voor zichzell en 
haar omgeving, want de eerste ervaring werd bepa
lend voor de toenadering naar diegene toe. 
Toen de kinderen getrouwd waren nam ze wat meer 

tijd en ontspanning voor haar zelf. Ze werd een 
actief lid van de dansgroep en de reisvereniging en 
genoot volop van de uitstapjes. Ook van haar klein
en achterkleinkinderen genoot ze en de extra aan
dacht die ze van hen kreeg streelde haar. 
Ze was zo blij met haar nieuwe woning waar ze 
zolang naar uitgekeken had. Moeder kon helaas 
maar kort genieten van het huisje, want tijdens een 
weekendje uit werd ze opnieuw getroffen door ziek
te en ze is niet meer in het huisje terug geweest. 
Getroffen door meerdere herseninfarcten werd het 
leven er voor haar niet prettiger op; ze kon moeilijk 
omgaan met de beperkingen die de ziekte haar 
oplegde. In oktober 1999 werd ze opgenomen in 
het V.T.O. te Losser. Hier heeft ze zich zelden pret
tig gevoeld , ondanks de dagelijkse bezoekjes van 
haar dochter Dinie en de goede verzorging die ze 
kreeg. Het was moeilijk voor haar om een ander wel 
te kunnen begrijpen, maar niet de juiste woorden te 
kunnen vinden om terug te spreken. Haar wens is 
dan ook gehoord en zo is ze. omringd door haar 
kinderen, vredig ingeslapen op maandag 28 augus
tus. 
Wij zijn dankbaar en blij dat U onze moeder, oma, 
mama oma en oma mama mocht zijn. 

Sterven doe je niet alleen, 
dit doe je met de juiste mensen om je heen. 

Zo lever je iedere dag iets in, 
totdat je ziet zo wil ik niet verder gaan 

en ben je blij en uitgerust je laatste weg gegaan. 

Wij bedanken U allen voor Uw komst en medeleven 
bij het overlijden van onze moeder, oma en over
grootoma. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 




