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In dankbare herinnering aan onze lieve 

moeder en oma 

Geertruida Maria Heidemann 

weduwe van 

Johannes Hubertus van Gellecom 

Ze werd geboren op 20 juli 1918 in Overdinkel 
en overleed op 13 oktober 1998 in het 
Verpleegcentrum Twente-Oost in Losser. 
De uitvaart vond plaats op 17 oktober in de 
parochiekerk te Overdinkel , waarna we haar ter 
ruste hebben gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

We voelen haar heengaan uit ons midden aan 
als een stekend en pijnlijk verlies. Ons leven is 
een stukje armer geworden, omdat we in moe
der en oma heel rijk gezegend zijn geweest. 
Vol zorg en toewijding heeft ze zich, samen met 
vader, die in 1969 is overleden, ingezet voor 
ons gezin met heel de rijkdom en minzaamheid 
van haar persoon. Haar leven is niet over rozen 
gegaan. Ze werd geteisterd door allerlei ziektes 
en kwalen . Jarenlang heeft ze reuma gehad en 
tientallen keren belandde ze in het ziekenhuis. 
Ondanks alles ging ze nooit bij de pakken neer-

zitten . Ze straalde een kracht en vitaliteit uit die 
bewonderenswaardig te noemen was. 
Dankzij vooral Gerrit, die de thuiszorg voor 
moeder op zich nam en mede dankzij de hulp 
van familie en buren en niet te vergeten haar 
nichtjes, kon ze zo lang mogelijk thuis blijven 
aan de Goormatenweg. En ondanks haar zwak
ke gezondheid bleef ze tot het laatst toe geïnte
resseerd in het wel en wee van de familie , in de 
wereld van sport en politiek. Drie jaar geleden 
heeft ze haar thuishaven moeten verruilen voor 
het Verpleeghuis in Losser. Ze heeft het daar 
heel moeilijk mee gehad, maar ook dit kruis 
heeft ze weten te dragen. Ze bouwde er nieuwe 
contacten op en ook in het Verpleeghuis heeft 
het haar aan bezoek van de familie niet ontbro
ken. Ze was er o zo dankbaar voor. Op dinsdag 
13 oktober heeft ze vol geloof en overgave haar 
leven gelegd in de handen van God. Ze had er 
vrede mee. Het hoefde van haar niet meer. Ze 
was moegestreden. Haar laatste woorden aan 
haar kinderen luidden:" Ik ga jullie verlaten. Zorg 
goed voor elkaar!" Onze dank voor alles wat ze 
voor ons gedaan heeft willen we gelovig samen
vatten in deze woorden : Heer, geef haar de eeu
wige rust ." En o·nze laatste groet aan haar luidt: 
"Moeder, bedankt voor alles. Je was een onver
getelijke moeder." 

Voor het medeleven betoond tijdens de ziekte en bij het 
overlijden van moeder, zeggen wij u hartelijk dank. 

De kinderen. 


