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Een dankbare herinnering aan 

BERENOINA MARIA GEEROINK 

echtgenote van 

GERARDUS BERNARDUS OUDE KOTTE 

Zij werd geboren op 24 november 1923 te 
Geesteren. Na een langdurige en zeer pijnlijke 
ziekte Is zij In de morgen van 24 februari 1987 
gesterkt door het Sacrament van de Zieken en 
in het laatste uur van die dag ook overleden In 
het verpleeghuis 'het Meulenbelt' te Almelo. 
Op 28 februarl hebben wij haar herdacht In 
een gezongen Uitvaartdienst In de kerk van 
Onbevlekt Hart van Maria te Fleringen en haar 
nadien, In geloof aan de Heer en zijn Belofte, 
te ruste gelegd op het parochlêle kerkhof 
aldaar. 

Marie, 
Wij allemaal; je zorgzame en lieve man, je 
kinderen, familie. vrienden en niet In de laatste 
plaats jijzelf, hebben lang geweten wat deze 
ongeneeslijke ziekte voor jou betekende. 
Maar wie van ons kan zich ooit Indenken wat jij 
hebt moeten lijden aan lichamelijke pijn, ver
driet en nood ? Want vragen ais 'Waarom Ik ?' 

en 'Waarom treft dit ons gezin ?', hebben 
ook In jou hart geleefd. 
Ten einde toe ben je een sterke vrouw ge
bleven, die nooit groot misbaar heeft ge
maakt. 
In al je lijden heb je steun mogen ontvangen 
van je man, je kinderen, familie en vrienden, 
die je zo vaak bezocht hebben In ai die jaren 
en dan urenlang aan je ziekbed zaten, vaak 
onmachtig om iets voor je te doen. 
Maar boven je ziekbed hing een klein kruis
beeld en maandenlang een bekende af
beelding van biddende handen, een symbool 
van de mens die zich in ai zijn situaties richt tot 
God, tot Jezus. de Lijdende Man van Golgo
tha. 
In de vele stille uren. dag en nacht, heb jij je tot 
Hen gericht en naar Hen opgezien. 
Al dit lijden Is voor jeu nu ten einde. Je bent 
verlost van alle nood en zorgen. Een ander 
leven ben je binnen gegaan. 
Wij, je man en kinderen, blijven op deze aarde 
achter. Ons verdriet en lijden is nog niet 
voorbij. Maar wij geloven en weten dat jij toch 
bij ons blijft, want je was een vrouw en moeder 
om nooit te vergeten. 

Rust nu maar uit In de Vrede bij de Heer. 

Bij deze danken wij u hartelijk voor uw mede
leven na het overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze moeder. 

G.B. Oude Kotte 
Ben en Renate 

Anja en Jan 


