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De mensen moeten sterven voor elkander 

het kleinne zaad wordt levend brood 
zo voedt de een de ander. 

Ter dankbare herinnering aan 

GEZIENA JOHANNA MARIA 
OUDE BLENKE 

echtgenote van 

Hendrikus Gerardus Everink 

In de Maria-maand, 11 moi 1921, werd zij te 
Hengelo (0). geboren. Op 17 november 1981 
is zij, gesterkt door de sacramenten van de 
kerk, in volle overgave overleden. Op 20 no
vember hebben we God gedankt voor alles 
wat zij voor ons heeft gedaan. Daarna hebben 
we haar te rusten gelegd op het r.k. kerkhof. 
heel dicht bij de plek waar zij bijna heel haar 
leven zo graag woonde. 

Geheel onverwacht is deze Moeder weggeno
men ven haar man, haar kinderen en uit de 
kring van buren en familie. Ze laat daar een 
erg lege plaats achter. Want ze leefde met heel 
haar hart voor haar gezin. Alles had ze over 
voor haar man en kinderen. Nooit was haar 
iets teveel. Zelf ging ze nooit uit, maar haar 
huis stond altijd voor iedereen open. 

Ze bracht gezelligheid in huis en met haar gul
le glimlach heette ze iedereen welkom. Ze 
hield van de mensen. Zo heeft ze ook jaren
lang met veel liefde haar vader verzorgd. Voor 
zichzelf vroeg ze nooit iets, ze leefde sober en 
eenvoudig, tevreden met alles. Heel haar leven 
steunde op een rotsvast geloof in God en een 
eindeloos vertrouwen op Maria. Vlak voor 
haar dood zei ze nog, dat ze het zo fijn vond 
dat ze in de Maria-maand geboren was en bij 
Maria haar steun en troost vond. De rozen
krans was haar houvast en bij zorg en angst 
heeft ze heel dikwijls een kaars voor Maria la
ten branden. 
We hadden haar nog graag veel jaren gegund 
om samen met haar man en kinderen, buren 
en familie te leven. Plotseling werd ze wegge
nomen uit ons midden. Rustig en welbewust 
is zij naar God gegaan. Moge zij bij Hem onze 
voorspreekster zijn in ons verdriet en onze 
verslagenheid om haar heengaan. 

Maria. Moeder van altijddurende Bijstand, 
bid voor haar. 

Voor uw blijken ven meeleven bij het heen
gaan van mijn lieve vrouw en onze goede 
moeder en oma zeggen we U van harte dank. 

H.G. Everink, 
Kinderen en kleinkind. 

Hengelo, november 1981. 


