
DANKBAAR OM WAT JE 
VOOR ONS BENT GEWEEST. 



. In dankbare herinnering 

Irma Otten-Geels 
echtgenote van Gerard Otten 

Geboren te Enter op 18 sept. 1960 en door 
de doop opgenomen in de gemeenschap 
van de RK Kerk. Zij overleed op 27 juli 
1992, na voorzien te zijn van het H. Sacra
ment der Zieken. Op 1 aug. d,a.v. hebben 

,.t· we haar in een gemeenschappelijke Eucha
ristieviering herdacht en nadien begraven. 

Bijna onweerstaanbaar is het gevoel van 
leegte na het heengaan van Irma; machte
loos, omdat haar ziekte tot in het diepste 
doordrong en haar leven onomkeerbaar 
maakte. Omgeven door de zorg van haar 
ouders en omringd door broer en zus en 
vriendinnen groeide ze onbezorgd en on
bevangen op. Ze had een fijne jeugd. Ze was 
energiek en nam graag het initiatief; met een 
zeker fanatisme, het kon bijna niet anders, 
ontwikkelde zij haar sporttalent. Ze was, of 
ze het wilde of niet, de spil van het basket
ballteam, waarmee ze vele successen had . 
Bijna 15 jaar geleden ontmoette zij Gerard , 
waarmee ze een hechte relatie opbouwde. 
Op 23 april 1982 traden zij met elkaar in het 
huwelijk en op 11 juli 1989 werd Marissa ge
boren. Inmiddels wonend in het ouderlijk 
huis werd een tijd van geluk en voorspoed 

voorzien, want ze was er en ze wilde er zijn: 
nauwgezet en ingenomen, met een gevoel 
voor orde en regelmaat, liefdevol en met 
zorg voor haar dochtertje en man. 
Ze had een goede aard en trok zich het niet
wel-bevinden van anderen aan. 
Ze hield van haar werkkring bij de Arrondis
sementsrechtbank en nog lang heeft ze ge
probeerd haar werk voort te zetten, juist 
omdat de vrienschappen haar ook daar zo 
dierbaar waren . 
Doch het moment kwam dat bij haar zelf de 
"rijkdom" van het leven verarmde en het 
gezond-zijn een zorg werd. Steeds betrok
ken op haar directe omgeving is ze drie jaar 
lang een moeilijke weg gegaan van hoop en 
verwachting, van angst en vrees. 
Dan, toch nog plotseling, is er het afscheid. 
In ook haar geloof, dat er een weerzien zal 
zi jn, bl ijven we in onze gedachten en her
inneringen bij elkaar. 
Lieve Irma, bedankt. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van Irma, 
zeggen wij u onze oprechte dank. 

Gerard en Marissa 
familie Geels en 
familie Otten. 


