
In dankbare herinnering aan 

Geertruida Maria Beernink 
weduwe van 

Hendrikus Johannes Gerritzen. 

Zij werd geboren op 27 februari 1905 
te Overdinkel op het "Erve Bekke
Schoelt". Zij overleed op 24 oktober 
1990 in het Verpleeghuis "Oldenhove" 
te Losser. Op 29 oktober d.a.v. legden 
wij haar ter ruste op het R.K. kerkhof 
te Overdinkel in het graf hij haar man .. 

Een dierbare, lieve moeder en oma is 
van ons heengegaan; omringd door kin
deren en kleinkinderen is moeder heel 
rustig ingeslapen. 
Wij blijven bedroefd achter, vol herin
neringen aan deze vrouw, die zoveel 
jaren het middelpunt van onze familie 
was. 
Moeder was een bezorgde moeder, die, 
door haar grote 1 :efde voor ons, in tij 
den van armoe en ontbering zo vin
dingrijk was dat zij ons altijd weer 
verraste. Zij was ook echt trots op 
ons. Moeder hield van gezelligheid en 
smeedde door haar hartelijkheid een 
hechte band in de familie. 
Moeder was een echte persoonlijkheid 

zij wist heel goed wat zij wilde, zij had 
een natuurlijk gezag, zij vroeg 9ehoor
zaamheid, wij bleven altijd haar "kin
deren". 
Zij hield van het buitenleven en het 
bedrijf, met kennis van zaken voelde 
zij feilloos aan wat de dieren nodig 
hadden. 
Ruim drie jaar geleden besloot ze zelf 
om naar "Oldenhove" te gaan, cmdat 
haar aanwezigheid thuis te bezwaarl ijk 
zou kunnen worden voor het gezin van 
Ria en Bennie, waarvan zij dë.gel ijks 
zo veel zorgen hartelijkheid ondervond. 
Dit besluit nam zij uit liefde en zij 
vond de kracht om zich in "Oldenho
ve" aan te passen en zij was daar 
graag. Samen met haar zus Anna heelt 
zij daar mooie jaren gehad. 
Wij zijn moeder erg dankbaar voor 
haar I iefde, voor haar zorg, voor .de 
schat van een vrouw", die zij was. 
Ma bedankt ... 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van onze 
lieve moeder, grootmoeder en overgroot
moeder, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 




