
Ter dankbare herinnering aan 

Wilhelmina Hannink 
weduwe van 

Gerhard Johannes Gevers. 
Zij is geboren op 15 mei 1905 te Losser. 
Na voorzien te zijn van het Sacrament 
der zieken, overleed zij op 20 februari 1989 
in het ziekenhuis "de Stadsmaten" te En· 
schede". Op 23 februari d.o.v. werd zij na 
een Eucharistieviering ter ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof te Overdinkel. 

Na een ernstige ziekte en een lange strijd 
tussen leven en dood heeft God moe
der tot zich genomen. Gelukkig heeft zij 
zich in deze moeilijke uren omringd gewe· 
ten door haar kinderen, die geen ogenblik 
meer van haar zijde Zijn geweken. • Wij 
hebben moeder al enkele weken uit han
den moeten geven en dat heeft ons ver
driet gedaan", 
Moeder is in haar leven meerdere malen 
ziek geweest, maar haar sterke geest en 
grote wilskracht hebben haar er altijd 
bovenuit getild. Moeder heeft in Kevelaar 
mogen ervaren, dat gebeden verhoord 
worden. Dikwi1ls vertelde zij, dat ze door 
Maria's voorspraak genezen was. Zij was 
een diepgelovige vrouw met een groot ver
trouwen. Vele malen heeft zij voor haar 

kinderen e'l kleinkinderen de rozeni\rans 
gebeden en met liefdevolle hand een kaars 
voor hen bij Maria opgestoken. Zo uitte 
zij haar zorg en liefde voor al degenen 
die haar dierbaar waren. 
Moeders leven is totaal veranderd toen 
vader plotseling uit haar leven 1s wegge· 
vallen. Pas toen ontdekten we ten volle 
wat vader voor haar gedaan en betekend 
had. 
Moeder was van anderen afhankelijk, voor· 
al de laatste jaren was ze helemaal op 
haar kinderen aangewezen, die met veel 
liefde en zorg de taak van vader hebben 
overgenomen. 
Moeder hield van gezelligheid, zij had 
graag haar kinderen en kleinkinderen om 
zich heen en ze ging er trots op, dat ze 
sinds vaders dood geen enkele dag, geen 
enkele avond alleen was. In eigen huis 
voelde zij zich het gelukkigst. 
Wij zijn God dankbaar voor deze goede 
moeder. wij geloven en bidden, dat zij nu, 
met vader verenigd, zal leven in de vrede 
en vreugde van Gods Heerlijkheid. 

Voor uw bltjken van meeleven, betoond 
na het overlijden van onze lieve moeder 
en oma, betuigen wij onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


