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Het vuur is gedoofd, 
maar de warmte blijft, 

door de herinnering aan 

GESINA TER GROTE 

weduwe van 

JOHANNES REMERINK 

Ze werd geboren te Vasse op 11 juni 1896. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken, over
leed ze in het Oldenzaalse ziekenhuis op 17 novem
ber 1986. Na de Uitvaartdienst in haar parochie
kerk, toegewijd aan de H. Plechelmus, in Oldenzaal, 
hebben we haar lichaam aan de aarde toever
trouwd in het graf bij haar man op de begraafplaats 
aldaar op 21 november. 

Ze was een vrouw met een ijzersterke gezondheid 
en met veel energie, waarmee ze werkte in haar 
winkel en zich voortbewoog onder de mensen, tot 
op haar 78-ste jaar op de onafscheidelijke solex. 
Maar vooral zal ze blijven voortleven in de 12 

kinderen, die ze heeft grootgebracht samen met 
haar iieve man; met name in de oorlogstijd, heeft ze 
ook zorg en verdriet gekend. Ze had zo graag 
mensen om zich heen, vooral haar kinderen en 
kleinkinderen; altijd was er door haar stof genoeg 
om over te praten, maar ook een warme belang
stelling voor iedereen. Opvallend was haar milde 
houding, steeds bereid om te vergeven en te ver
geten, waarbij wel eens misbruik gemaakt werd van 
haar goedheid. Want ze gaf graag iets weg aan an
deren. Deze gelovige vrouw heeft vele diepe waar
den voorgeleefd. Daarbij bezat ze een grote ver
ering voor Maria; jaarlijks ging ze naar Kevelaer 
voor de grote bedevaart. Toen het kerkbezoek voor 
haar te moeilijk werd, volgde ze de Eucharistie
viering via de t.v. en wilde daarbij niet gestoord 
worden. Want daarin vond ze kracht en vertrouw
en. Ze hoopte op "De Molenkamp· nog een rustige 
tijd tegemoet te gaan, maar na 5 weken moest ze 
worden opgenomen in het ziekenhuis, waar haar 
kaarsje opbrandde, totdat ze het nieuwe licht mocht 
ontvangen van haar verrezen Heer. 

Lieve moeder en oma, bedankt \.'OOr alles wat u 
\.'OOr ons hebt gedaan. 

Familieleden, vrienden en kennissen, bedankt voor 
uw medeleven·en gebed. 

kinderen en kleinkinderen 


