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Bedroefd om het veel te vroege afscheid, 
maar dankbaar voor alles wat zij voor ons 
heeft betekend, gedenken wij mijn dierbare 
vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma 

GEERTAUIDA HENRIKA ASSINK 

echtgenote van 
Johannes Antonlus Vrielink 

Zij werd geboren te Rietmolen op 13 januari 
1927 en overleed op zondag 2 februari 1992 
aldaar. gesterkt door het H. Sacrament der 
Z1eken. Na de plechtige u1tvaart in de pa· 
rochiekerk van de H. St. Caecilia te Rietmo
len, hebben wij haar lichaam te ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof aldaar op donderdag 
6 februari d.o.v. 

En1ge weken na haar 65ste verjaardag is 
moeder van ons heengegaan Ze heeft van 
deze verjaardag toch nog volop genoten, 
ondanks haar ziekte en was blij met de over
weldigende belangstelling. W1e had ge
dacht dat we zo snel afscheid van elkaar 
moesten nemen. 
Voor man en kinderen wilde ze het beste, 
hun geluk was haar geluk. Moeder heeft 
zich dan ook haar hele leven ingezet voor 
haar gez1n, nooit was haar iets teveel. De 

laatste jaren genoot ze ook volop van haar 
kleinkinderen, en ook hiervoor kon je altiJd 
'n beroep op haar doen. Ze had 'n spec1ale 
band met hen. 
Moeder had nog zoveel plannen maar haar 
gezondheid stond die in de weg. Ook het 
werken in de tuin, wat toch haar grote hobby 
was, moest ze opgeven. 
Toen ze eenmaal w1st dat ze ongeneeslijk 
ziek was had moeder graag mensen om 
zich heen. Ze was blij met alle bezoek en 
belangstelling en ze1 dan ook: ,.Ik hoop dat 
de mensen blijven komen, want praten kan 
ik nog wel." Doch aan 't ,.praten" is nu ook 
een eind gekomen. 
Haar geloof in God en Maria gaven haar de 
kracht zo te zijn zoals wiJ haar kenden. 
Moeder bedankt. 
We vertrouwen erop dat God haar mag be
lonen. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven tijdens de z1ekte en na het overlijden 
van moeder en oma, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Fam. Vrielink 

Rietmolen, februari 1992 


