
Gedenk in uw gebeden 
en bewaar in uw herinnering 

Berendina Aloijsia Geelink 
sinds februari 1944 weduwe van 

Gerhardus Johannes Rosens. 

Zij werd geboren in Rheine (Duitsland) 
31 oktober 1903 en overleed, na ge
sterkt te zijn door het H. Sacrament 
der zieken, op 15 mei 1989 in de leef
tijd van 85 1aar. 
Na de Eucharistieviering ten afscheid 
hebben we haar lichaam 18 mei 1989 
ter ruste gelegd op het kerkhof van de 
St. Jozefparochie te Nrd, Deurningen. 

Na een arbeidzaam leven is moeder 
van ons heengegaan. Hard, zeer hard 
heeft zi1 haar leven lang gewerkt in 
haar winkel. 
Ofschoon zij de leeftijd der sterken 
mocht bereiken, is haar het leed niet 
bespaard gebleven, Het was een zwa
re slag voor haar toen in 1944, mid
den in de oorlog, vader stierf. 
Hoewel zij achterbleef met twee kin
deren heelt zij nooit de moed opge
geven en doorgevochten en gewerkt 
voor haar kinderen. 

Toen haar dochter Dinie op 38·jarige 
leeftijd overleed aan een langdorige 
ongeneeselijke ziekte, was het voor 
moeder erg moeilijk dit grote leed 
nog te verwerken. Zij vond troost in 
het werk. 
Door de s1eun en verzorging van haar 
zoon Herman is het voor moeder mo 
gelijk geweest om tot net laatst nog 
in huis te zijn en daar ook te sterven: 
de plaats waar ze het liefst was. 
0 God, aan wie het eigen is altijd ge
nadig te ziin en te sparen, ontferm U 
over Uw dienares Berendina, vergeef 
haar a hetgeen zij door menselijke 
zwakheid misdaan mocht hebben en 
gewaardig U haar op te nemen onder 
het getal van Uw uitverkorenen. 
Dit vragen wij U door Jezus Christus, 
onze Heer. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder, grootmoe· 
der en 0·1ergrootmoeder, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen, 


