


"Zoals een hert de beekjes zoekt, 
Zo zoekt mijn geest naar U, min God". 

(Ps.42,2) 
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In vertrouwen op Gods goedheid en liefde 
en gelovend in eeuwig leven 

is van ons heengegaan 

Zuster M Geerlruide 
Anna. Ma.ria. Freriksen 

Geboren in Enter, 

Overleden in Denekamp, 

10 maart 1919. 

27 oktober 2016. 

Begraven 31 oktober 2016 op het klooster
kerkhof van de Z usters Franciscanessen in 
Denekamp. 

Intrede in de Congregatie 
Eerste professie 
Geloften voor het leven 

Gouden kloosterjubilee 
Diamanten kloosterjubilee 

1 februari 1939. 
25 augustus 1941. 

18 december 1945. 

oktober 1990. 
oktober 2000. 

Na haar professie zette Zuster Geertruide zich 
vol toewijding in voor de werkzaamheden die 
haar werden toevertrouwd. Eerst werkte zij 
enkele jaren in de communiteiten in Glanerbrug, 
Tubbergen en in Huize St. Jozef in Lochem. Hier 
droeg zij de zorg voor de huishoudelijke taken in 
het convent en was zij behulpzaam bij de gasten. 
In 1954 kreeg zij de medeverantwoording voor 
het huishoudelijke werk op de afdelingen in het 
St. Jozef ziekenhuis in Enschede. 

Van 1962 tot 1978 had zij de zorg en de leiding 
in het restaurant van het ziekenhuis. Zij zor.gde in 
een ontspannen sfeer voor de doktoren en voor 
het personeel. Bij Zuster Geertruide kwamen ze 
op verhaal. Zij had plezier in haar werk en was 
zorgend en met een luisterend oor aanwezig. Er 
werd nooit tevergeefs een beroep op haar 
gedaan. 

In 1978, bij het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd, nam zij afscheid van het 
ziekenhuis en verhuisde zij naar ·sr. Maria in 
Denekamp. Hier verrichtte zij nog vele jaren 
lichte huishoudelijke bezigheden ten dienste van 
haar medezusters. Toen haar gezondheid afnam 
werd zij in februari 2000 opgenomen in ons 
kloosterverzorgingshuis St. Jozef. Hier zocht en 



vond ZlJ kracht en rust om haar leven van 
toewijding en trouw door gebed, meditatie en 
stilte vorm te geven. D oor haar ziekte en de 
toenemende afhankelijkheid heeft Zuster 
G eertruide vooral de laatste jaren veel geleden. 
Ze had het hier erg moeilijk mee. 

Zuster Geertruide was haar ouders dankbaar 
voor haar godsdienstige opvoeding, waardoor 
haar roeping tot het religieuze leven kon groeien. 
Hierover sprak ze graag en dit deed haar steeds 
opnieuw dankbaar terugzien op haar leven. 

Vanmiddag is zij door de Heer tot zich genomen 
en is aan haar lijden een einde gekomen. Moge zij 
nu bij Hem de vrede en rust vinden die ze de 
laatste jaren mis te. 

Voor uw medeleven met Zuster Geertruide en 
uw aanwezigheid bij het afscheid danken wij u 
hartelijk. 

Familie Freriksen 
Zusters Franciscanessen van Denekamp 
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