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\\Il .11 U-w gel:::ed '·oor de iicll'tllSf van 

GERHARDA JOHANNA GERVINK 
ochtgcnotc van 

\\'1 1.1.EM ANDREAS JGNATIUS FIUELING 
Z1J werd op 24 maart 1905 in l.os11er scboren en door 
het H Ooopst:I opgenomen in de Jt4.?n2ulcgCl!ICcn.;chap 
van Clmstus en de Kerk. Van Chmtus oniving zij ook 
iu O\CTvlocdjse mate het kruis. maar ooit. de kracht 
om het te Jraaen. \\'at Simon ·nm C,r uc .,." voor 
Chrinus. was Chmtw tel! HJOr haar Door haar diep 
selool. dat tij .-oedde door ··eelnildig te ddtn in de 
genade \all Chnnu-. door de tekenen 'an de aaçra· 
mentcn en door et:n goed l'enorsd gcbechleven, was 
zij in 1t.Hlt liet leven te aan,·aarden. tOt1l1 het iich in 
alle pynl1ikhc1d van het offer aan haar opdr'lng. Voor 
haar man en kinderen, die God hN8r gelaten heeft 
WH tij 'n voonrdJelijke vrouw en m<X·clcr. Zij 2ullen 
haar helde en t<>ewijding, maar ook hoor voorbeeld 
niet ver&eten. Langzamerhand begon een ondermijnen· 
de 1'C: ktc haar lichaam te slopen. Oa.aro1T1 werd 'lij ge
sterkl door do Sacramenten der 11ektn. Volledig be· 
re1d eo O\et&e&f''en gaf zij ha"r zacl aan haar Heer 
eo Schcp~r terug op 2 maart 1963. Op 6 maan daar· 
oa bc.bbcn "u hur lichlU!m i;cdragen naar het R.K. 
Kerkhof 1n Losser. waar bet woc:bt op de \'errijzenis 

rn \'crhecrlijking in de kracht van Chmtus. 

Laat ons bidden: God. V ade"·an on lC llccr Jezus 
Cl1riMtt1", we smeken U Uw dienares. die in U ge· 
loold 11,..,(t <·n op U hoopte en al haar liefde op U 
richtte, op voonpraak ,.an onze groto M1ddtlaar, Uw 
Zoon. en lrachtens diens offer. ttan alle zonden en 
Khuld te willen bcvrûdcn en haar te w11len opnemen 
m het land \an licht: en rust eo ucdc. IJ1t vragen 
"U U op •oorspraak van ~loedtr Marl3 •n door Je· 
zus Cbm:us. Uw Zoon. 
Oozo \ adtt \\ees Gegroet 


