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Dankbare herinnering aan 

Femia Gervink 

echtgenote van 

Engelbertus Rohring 

Zij werd op 16 november 1917 geboren te 
Losser. Op 27 maart 1999 is ze overleden in het 
Verpleeghuis te Losser. Na de uitvaartviering in 
de Gerardus Majellakerk te Overdinkel hebben 
we haar te ruste gelegd op het kerkhof aldaar. 

Nog vrij onverwachts is een lieve vrouw, moeder 
en oma overleden. 
Wij wisten dat de laatste tijd haar krachten afna
men, maar dat het zo snel zou gaan, had nie
mand verwacht. 
Femia groeide in Losser op in een gezin van 
negen kinderen. Als jonge vrouw was ze werk
zaam in de textiel. 
Na haar huwelijk in 1947 had ze samen met haar 
man de zorg voor Bert, Gerard en Jonny. 
In 1997 vierden zij nog het Gouden Huwelijks
feest. Daarna ging haar gezondheid achteruit. 
Vader stond haar bij. Hij was haar steun en toe
verlaat. 
Ook de kinderen hielpen waar dat nodig was. 

Femia was een gezellif;iheidsmens, ging graag 
met mensen om, was lid van de K.8.0., legde 
graag een kaartje en ging geregeld naar de 
bejaarden bingo. 
Fietsen was wel haar grootste hobby en genoot 
daar enorm van. 
Zij bood hulp in de keuken met bruiloften in het 
restaurant van haar familie. Eenmaal per jaar 
ging ze op stap met de reis-vereniging. Daar 
keek ze naar uit en genoot hiervan met volle teu
gen. 
Zij was een lieve vrouw, moeder en oma. De 
kleinkinderen waren haar alles, speelde graag 
een spelletje met hen. 
Toen vader opgenomen moest worden in het zie
kenhuis maakte zij zich oprecht zorgen over 
hem, niet wetende dat zij zelf ziek zou worden. 
In december 1998 wers ze opgenomen in het 
ziekenhuis te Enschede en vanaf Januari 1999 
werd ze in het Verpleeghuis te Losser liefdevol 
verpleegd. 
Nu moeten wij haar missen, maar zijn dankbaar 
dat zij in ons midden mocht zijn. In het geloof dat 
ze zelf beleefde willen wij afscheid van haar 
nemen. 

Dat zij moge rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en aanwezigheid bij haar uit
vaart, zijn wij u zeer dankbaar. 

Engelbertus Rohring 
kinderen en kleinkinderen 




