
Neem ik be uleugels 
uan be bageraab, ga ik 
monen aan be grenzen iler zee, 
um hanb zal mij gelei ben. 



In dankbare herinnering aan 
WILHELMINA MARIA HERONYMA GEERDINK 

echtgenote van 
Johannes Wilhelmus Hendriks 

Moeder werd geboren te Hengelo 20 juli 1890 
en overleed te Oldenzaal 29 juli 197 5, gesterkt 
door het Sacrament van de zieken. Na de Requiem
mis in de St. Plechelmusbasiliek werd haar lichaam 
1 augustus d.o.v. begraven op het r.k . kerkhof 
aldaar, in de hoop op ~Verrijzenis . 

Het heengaan va11 een lieve moeder vervu lt ieder 
mens met droefheid, :naar ondanks de pijn van 
het afsche id overheerst bij ons toch een diep ge-

,J.- voel van dankbaarheid om al het goede en mooie 
dat moeder ons gegeven heeft, heel haar leven lang. 
Meer dan 5 S jaar mochten vader en moeder lief 
en leed delen in een zeer ge lukk ig huwel ij k, ze
ven kinderen werden hun geschonken en een 
krans van IS kl einkinderen. Ze beleefden vreugde 
aa n hun gezin . 
Gezegend met een sterke gezondheid en een fijn 
karakter heeft moeder zich in alles totaal wegge
cijferd, haar eniye zorg was her geluk van haar 
man en dat van haar kinderen en ze deed dit 
al les in grote eenvoud en met een blij gezicht. 
In de zorgen van een grootgezin, vooral in vroegere 
jaren, wist ze zich gesteund door de liefde om 
haar heen, kracht en vreugde vond ze in het ge
loof, moeder was een diepgelovige vrouw en 
Maria had 'n bijzondere plaats in haar geloofsleven. 
Lieve man, graag hadden we het 60-jarig feest 
gevierd, maar ook zo is het goed, we kunnen 
niet anders dan dankbaar zij 11. Dank voor je lief
devolle trouw in al die lange jaren. 
Lieve kinderen en kleinkinderen, ook jullie dank 
ik voor de liefde en de volgzaamheid en voor de 
zorg waarmede jull ie ons, vader en mij, steeds 
omringd hebben. Bewaart de onderlinge liefde 
en blijf! trouw aan het geloof waarin ik jullie ben 
voorgegaan en waarin ik zelf altijd troost en vreug 
de heb gevonden. God zegene jull ie allen 1 

Moeder en oma, leef in vrede bij God 1 

Voor Uw hartelijk medeleven bij het overlijden 
van mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder en 
oma, zijn wij U zeer dankbaar. 
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