


Wil in uw gebeden en herinnering blijven denken aan 

HERMANUS JOHANN GEELINK 
echtgenoot van 

HERMINA GEZINA MEIJNERS 
Hij werd geboren in Schüttorf, 14 juni, 1904 en Is 
overleden te Enschede op 8 Januari 1969 . Op Il jan . 
d.a.v. werd hij begraven op 't r.k . kerkhof te Denekamp 

De dood kan ons plotseling overvallen als een 
dief in de nacht. Zo is 't ook met vader gegaan. 
Juist nu we dachten, dat hij na een leven van 
hard werken, ondanks zijn niet sterke gezond
heid, samen met moeder van 'n wat rustiger 
oude dag kon gaan genieten, is hij door God 
van ons weggenomen. Wijzullenverdermoe
ten leven met deze harde werkelijkheid. Wij 
moeten de dood aanvaarden zoals we ook het 
leven aanvaarden. Wij verzetten ons - zo men
selijk - tegen deze dood, die ons iets van ons 
zelf heeft ontnomen, want we zouden nog zo 
graag goed willen zijn en goedheid willen ver
wachten. Toch is er 'n woord van Christus, dat 
ons de kracht geeft verder te leven: .Gij zult 
bedroefd zijn, maar uw droefheid zal invreug
deveranderen". Deze hoop reikt over de grens 
van de dood heen. Ze geeft ons de zekerheid 
dat zijn leven goed is geweest, endatweeen
maal, samen met hem, bij de Heer zullen zijn. 
Daarom durven we ook te zeggen: ,,Uw wil 
geschiedde". Daarom ook buigen wij, wel met 
moeite misschien, maar vol vertrouwen, onze 
knieën voor God de Vader, aan wie alle vader
schap in de hemel en op aarde zijn naam ont
leent. omdat God uiteindelijk het doel en de 
zin van ons leven is. Onze Vader. Wees gegroet. 

Voor alle belangstelling, die wij hebben 
ondervonden tijdens de ziekte en bij het 
overlijden van mijn innig geliefde man en 
onze zorgzame vader en grootvader 

HERMANUS JOHANN GEELINK 

betuigen wij u allen onze oprechte dank. 
Uw medeleven, in welke vorm dan ook tot 
uitdrukking gebracht, was voor ons een 
grote troost in deze moeilijke dagen. 

H. G. GEELINK-MEIJNERS 
Kinderen, Behuwd- en 

Kleinkinderen 
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