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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Riek Geerdlnk 

echtgenote van Bernard Geerdink 

Zij werd geboren op 24 januari 1916 te Losser. 
Op 12 januari 1997 over1eed zij in het 

verpleegtehuis "Eugeria" te Almelo. Wij namen 
afscheid van haar tijdens de Eucharistieviering 

op 15 januari 1997 in de Sl Jozefker1c te 
Almelo, waama wij haar begeleid hebben naar 

het crematorium in dezelfde plaats. 

Toch nog onverwacht is moeder en oma van 
ons heengegaan. Met haar bijna 81 jaren heeft 
zij een respectabele leeftljd bereikt. Het groot
ste gedeelte van haar leven heeft zij zich Inge
zet voor haar gezin; voor haar man, kinderen 
en kleinkinderen. Zij probeerde voor iedereen 
klaar te staan. Zo hebben pa en ma met tevre
denheid ruim 50 jaar In de Tukkertstraat ge
woond. Zij mocht ook graag in haar tuin wer
ken. En verder mocht ze graag t.v. kijken met 
name op zondagochtend wanneer er een mis 
opwas. 

De laatste paar jaren maakte ze zich zorgen 
om de gezondheidstoestand van vader. Daa.~ 
had ze het heel erg moeilijk mee. Maar dankz1J 
de hulp van de buren en het meeleven van de 
kinderen en de kleinkinderen kon zij de situatie 
wel aan. Nadat zij uit het ziekenhuis was ont· 
slagen kwam ze samen met papa op Eugeria 
te wonen. Daar heeft ze in de gegeven om
standigheden nog een heel gelukkige tijd ge
kend. 
Op een zondagnamiddag kwam er plotseling 
een einde aan haar leven. Rustig is ze in ver
trouwen op God weggegleden, op weg naar 
het hemelse paradijs. Wij bidden dan ook dat 
moeder en oma de rust gevonden mag heb· 
ben. Wij bidden dat ze mag rusten in de palm 
van Gods hand. Wij willen als kinderen en 
kleinkinderen moeder bedanken voor alles wat 
zij voor ons betekend heeft. 

Wij willen u allen danken voor de vele blijken 
van medeleven betoond na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma. 
Tevens willen wij het verplegend personeel 
van de afdeling Schokland van het verpleegte· 
huls Eugeria hartelijk bedanken voor hun lief· 
devolle verzorging van moeder. 
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