
Ter dankbare herinnering aan 

GEERT JE JOHANNA MARIA 
HENDRIKSEN 

weduwe van 
Bernard Jan olde Agterhuis. 

Zij werd geboren te Lonneker op 
27 augustus 1922 en overleed aldaar 

in haar woning te Enschede, op 
14 februari 1992. 

De H. Eucharistie bij haar Uitvaart 
werd gevierd in de H.Hartkerk te 

Enschede op 19 februari, waarna de 
crematie volgde te Usselo. 

Het leven van deze lieve moeder en 
oma is na een langdurig ziek-zijn 
hier op aarde voltooid. 
Met dankbaarheid mogen wij aan 
haar terugdenken: zij was 'n goede, 
aardige vrouw ; zij heeft met haar 
man, met wie zij bijna 40 jaar ge
trouwd was, haar dochter Gemma en 
haar zoon Benno een gelukkig ge
zinsleven gehad, vooral omdat zij van 
uit haar eigen karakter zoveel rust en 
eenvoud om zich heen verspreidde. 
Het beroep van haar man was licha
melijk zeer zwaar en toen hij tenge. 
volge daarvan zijn werk niet meer 

kon doen, ging zijzelf nog vele jaren 
een op mensen gerichte zorgzame 
taak vervullen in a1enst van de 
gemeente Enschede in ' t Diekman. 
In haar laatste levensjaren kreeg zij 
driemaal een zeer zwaar offer te 
brengen: het overlijden van haar 
schoonzoon Henk, het sterven van 
haar man en tenslotte de dood van 
haar dochter Gemma. Onvoorstelbaar 
groot is al dit verdriet voor haar 
geweest. Haar geloof in Gods goed
heid werd op een zware proef ge
steld. Toch bleef zij zich geven aan 
allen die haar dierbaar waren en zij 
voelde zich heel nauw verbonden 
met haar kleinzoon Tom. 
Toen haar lichamelijke krachten 
minder werden, kreeg zij door de 
zorg van haar zusters de mogelijk
heid om in haar eigen huisje te 
leven en te sterven. Zij is in al le rust 
en vrede heengegaan. 

Moge zij op voorspraak van de 
Moeder Gods Maria, die zij zo ver
eerde, voor altijd leven in de Liefde 
in Gods Vaderhuis. 

Hartelijk dank voor uw belangstelling 
en meeleven. 

Benno, Annette, Tom 


