


We branden een kaarsje 
en vatten zo moed, 

de vlammetjes wuiven een afscheidsgroet 

Wilhelmina Gerharda Maria Gerritsen 
weduwe van Hendrikus Johannes Hendricksen 

geb. op 20 aug. 1925 
te Beek 

overl. op 14 nov. 2007 
te Gendringen 

Bijna 50 jaar was ze met vader getrouwd. 
Het waren moeilijke jaren, na het overlijden van 
vader, lichamelijk ongemak en de eenzaamheid 
waren erg moeilijk voor moeder. We wisten dat 
haar hart zwak was, maar ze ging toch onverwacht 
van ons heen. 

Als oudste dochter kwam ze al jong voor een grote 
opgave te staan. Toen haar moeder in de oorlog 
omkwam werd de zorg voor de broers en zussen 
voor een groot deel haar taak. Ook toen ze vader 
ontmoette en later met hem trouwde was hard 
werken een dagelijks weerkerend feit. Niets was 
haar te veel want er was altijd wel wat te doen. 
Zeven kinderen heeft ze zien opgroeien tot 
volwassen mensen waar ze samen trots op waren. 
Later werd vader ziek en moesten ze afscheid 
nemen van de boerderij en een heel nieuw leven 
opbouwen. 

Bewust kozen ze voor een nieuw leven in een 
nieuwe woonplaats. Ze hebben samen nog 26 jaar 
mogen genieten. Na het overl ijden van vader is 
ze verhuisd naar Gendringen, zodat ze zelfstandig 
kon blijven wonen, met de fijne zorgen van het 
verzorgingshuis Maria Magdalena Postel. 

Moeder mocht 82 jaar worden, haar verjaardag 
hebben we samen gevierd. Ze genoot ook van 
feestjes bij kinderen en kleinkinderen en ging graag 
mee naar verjaardagen bij broers en zussen. 
Samen hebben we voor haar mogen zorgen: de 
wekelijkse boodschappen , kopje koffie en een 
praatje, we zullen haar ontzettend missen. Ze was 
er trots op dat ze, mede dankzij de computer, wist 
wat er in de wereld gebeurde. 

Dankbaar voor haar goede zorgen , hopen en 
bidden we dat ze nu verenigd is met vader en 
Martin. 

Voor uw medeleven na het overlijden en bij de 
uitvaart van onze moeder en lieve oma zeggen 
wij u onze oprechte dank. 

Beek, 20 november 2007 
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