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Ter dankbare herinnering aan 

Gezina Gasthuis 
weduwe sinds 17 november 1970 van 

Johannes Antonius Hannink 

Zij werd geboren te Almelo op 11 september 1893 en 
.>· overleed, gesterkt door het sacrament van de zieken 

eveneens te Almelo op 11 september 1993. Na d~ 
afscheidsviering in de Christoffelkerk op 15 septem
ber hebben wij haar te rusten gelegd op het R.K. 
kerkhof te Almelo. 

Aan haar hele lange en rijke leven is nu een einde 
gekomen. Precies op haar honderdste verjaardag 
was haar kaarsje opgebrand. Haar eigen moeder 
heeft zij niet gekend. Die stierf toen zij pas anderhalf 
jaar was. Elf jaar oud ging zij werken in een textielfa
briek waar zij lange dagen maakte voor een paar 
centen. Daar bleef zij tot haar huwelijk. Daarna 
moest zij hard werken in haar grote gezin met 9 
kinderen, de boerderij en de grote tuin. 
Zij was een vrouw met een lief en prettig karakter. 
Maar ook een vrouw met een duidelijke eigen me
ning, waar zij eerlijk voor uitkwam. Zij hield van 
gezelligheid en had graag mensen om zich heen. 
Alleen zijn was voor haar een kwelling. 
Ruim 23 jaar geleden verloor zij haar man. Trouw en 

liefdevol werd zij al die tijd opgevangen door Gerrit 
en Stien. Zij mocht het huwelijk van al haar 23 
kleinkinderen meemaken en de geboorte van 36 
achterkleinkinderen beleven. 
Zolang zij kon ging zij graag uit op familiebezoek en 
genoot van de bijeenkomsten van de Zonnebloem. Zij 
kaartte heel graag. Zolang haar gezondheid het 
toeliet ging zij heel trouw naar de kerk. Daarna 
bracht de kerkradio uitkomst. 
De laatste jaren zijn zwaar geweest. Kinderen en 
aangetrouwde kinderen ontvielen haar. Zware sla
gen die zij nauwelijks kon verwerken. 
Haar geheugen begon haar steeds meer in de steek 
te laten, zodat zij moest worden opgenomen in "het 
Meulenbelt". Een onontkoombare beslissing die 
heel veel pijn en moeite kostte. De laatste maanden 
mocht zij daar een uitstekende verzorging genieten. 
Alle voorbereidingen voor haar honderdste verjaar
dag waren al getroffen, toen haar een ziekte trof, die 
zij niet meer te boven kwam. Wij geloven vast dat zij 
nu mag aanzitten aan het grote feestmaal in de 
hemel. 
Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw vele blijken van meeleven en belangstelling 
danken wij u allen heel hartelijk. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

Almelo, september 1993 


