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Ter dankbare herinnering aan 

Gerridina Francisca Geerdink 
echtgenote van 

Hermannus Stephanus Alphonsus Westerhof 

Moeder werd op 24 augustus 1906 in Hengelo ov 

geboren. Na een welbesteed leven overleed ze 
op 11 september 1987 te Hengelo ov. Op 15 sep-

tember was in de 0. L. Vrouwekerk haar 
uitvaart, waarna in Usselo haar 

crematie plaatsvond. 

Moeder heeft helemaal geleefd voor vader en 
voor de kinderen. Ons gezin was haar wereld 
waarbinnen ze leefde en zich thuisvoelde. Met 
een groot plichtsgevoel zette ze zich samen met 
vader met hart en ziel in voor de kinderen. 

Altijd bezig en druk in de weer, cijferde ze zich
zelf helemaal weg . Nooit deed je vergeefs een 
beroep op haar. 

Moeder was een zeer godsvruchtig en diep
gelovige vrouw. Vooral in Maria had ze een 
grenzeloos vertrouwen. Ze ging graag naar de 
kerk en bad veel. En ontelbare kaarsjes heeft 
ze opgestoken. 

Haar grote geloof was ook haar steun en kracht 
bij de zorgen en het verdriet die ze in haar le
ven heeft gekend. Het meest leed ze aan de 
dood van Hans en Marcel. En ook haar ziekte 
was een groot kruis voor haar . Toch vatte ze 

telkens weer moed om door te gaan . 

Langzaam is ze teruggetreden uit onze wereld 
tot ze tenslotte door de enge poort van de dood 
uil haar I ij den werd bevrijd. 

Moge ze nu, met haar kinderen herenigd, voor 
altijd gelukkig zijn in Gods woning van Licht en 

Vrede. 

Dien, bedankt voor al les! Mam, bedankt voor al 
je goedheid en liefde. Oma, we vergeten je 

nooit . 

Uw meeleven tijdens de langdurige ziekte en na 
het heengaan van mijn lieve vrouw en onze goe
de moeder en oma, is voor ons een grote steun 

en troost geweest . We zijn u daar erg dankbaar 
voor. 

H.S. A. Westerhof 
Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov, september 1987. 


