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Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

GEERTRUIDA DU BBE LIN K 
echtgenote van 

Bernardus Marinus Beernink 

Ze werd geboren te Lonneker op 27 dec. 
1902. Op 8 november 1981 werd zij in het 
r .k. ziekenhuis te Oldenzaal opgenomen 
met e-oede hoop op genezing. Na een ge
deeltelijke genezing werd zij na enkele 
maanden weer liefdevol verzorgd door 
Toos en vooral door vader. Het mocht 
echter niet baten. Op 13 juli 1982 werd 
ze opnieuw in het ziekenhuis opgenomen 
en daarna nog ruim 3 maanden verzorgd 
in het verzorgingstehuis Oldenhove te 
Losser. 
Na het ontvangen van de H. Sacramen
ten der zieken s liep zij op 14 jan. 1983 

rustig in. 

Zij was een goede en lieve vrouw, die on. 
danks haar ziekte en pijn, de wilskracht 
bezat om te leven. Samen met papa heeft 
ze 56 jaar genoten van dit leven, van de 
kinderen en kleinkinderen die haar zo 
dierbaar waren. 
Lieve vrouw, ik zal je erg missen, maar 
uit de liefde die je mij altijd hebt gege. 
ven, hoop ik de kracht te kunnen putten 
om dit verlies te aanvaarden. 

Lieve mama, bedankt voor 't goede voor. 
beeld dat jij ons gegeven hebt, vooral op 
godsdienstig gebied. Jouw stoel blijft 
leeg, maar wij zullen je nooit vergeten. 
Lieve oma, wij hielden erg veel van U . 
U was a lt ijd blij als wij kwamen. Wij ho
pen dat U nu gelukkig bent. 
Goede Vader in de hemel, neem onze Jic. 
ve moeder op in Uw Koninkrijk, opdat ze 
bij U de rust vindt, die ze zo verdiend 
heeft. 
Heilige Maria, Moeder van God, wij g:::. 
ven haar in Uw handen en vragen U 
haar te begeleiden naar het Eeuwige 
Leven. 

Uw medeleven was voor ons een grote 
steun, h iervoor onze hartelijke dank. 

B. M. BEERNINK 
kinderen en 
k leinkinderen 

De Lutte, januari 1983 
Beatrixstraat 62 




