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Dankbaar gedenken we 

ANNA MARIA JEUNINK 
echtgenote van 

NICO VAN GEEST 

Zij werd geboren in De Lutte op 
1 februari 1931 . - Ze overleed, na het 
ontvangen van het Sacrament van de 

zieken, op woensdag 10 november 
1982 in het Westeindeziekenhuis in 

Den Haag. Na de uitvaartdienst in de 
aula van s'Gravenzande op zaterdag 
13 november d.a.v. hebben we haar 

te ruste gelegd op de algemene 
begraafplaats aldaar. 

In de Eucharistie van haar uitvaart 
lazen we 't evangelie van Jezus 'door
gang door lijden en dood naar Zijn 
verrijzenis : de zon gaf geen licht meer 
en het licht van de wereld was hard
handig gedoofd maar straalde, door 
Gods kracht, weer in volle heerlijk
heid op die eerste dag van de week. 

Zo blijft ook Ann ie in onze gedachten : 
door haar gevoelige natuur veel warm
te uitstralend, altijd zorgend en voor
uitkijkend als " de sterke vrouw", blij 
genietend waar ze mocht delen in de 

eensgezindheid van familie en beken
den, een fijne echtgenote en 'n goede 
moeder voor haar gezin. 

Toen haar ziekte bekend werd noem
de ze die bij de naam en sprak erover, 
En ze werd strijdbaar: ,,Ze krijgen me 
niet zomaar." Dapper vocht ze zolang 
ze maar kon . - Juist daardoor bleef 
haar situatie leefbaar. - Pas in de 
laatste dagen kon ze zich overgeven, 
ook aan God . 

Zo is ~e op haar manier Christus ge
volgd , ook, naar we vertrouwen, in 
Zijn Pasen. 

Nico, geloven en hopen gaan voorbij , 
onze l iefde blijft. Nanny en Martin : 
mét vader heb ik jullie aUijd veel ruim
te gegeven. Doe nu zelf, wat ik jullie 
vanu i't mijn geloof probeerde voor te 
doen. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Voor Uw blijken van meeleven en 
deelneming danken wij U hartelijk. 

De familie van Geest 
De familie Jeunink 
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ADIEU 

Je bent niet dood . De Heer heeft je 
geroepen bij Hem te wonen in Zijn 
glanzend huis ; je hoeft geen rust en 
vrede meer te zóeken . Je hébt ze nu, 
want je bent veilig thuis. 

Je bent niet dood. Je mag voor eeuwig 
leven , je bent verlost van onvolkomen
heid, van pijn en van verdriet. God zal 
je geven een onbegrensd geluk in 
onbegrensde tijd . 

Je bent nie,t dood. Maar ach, ik zal je 
missen zoals een mens de meestge
liefde mist. De jaren van geluk zijn 
nooit meer uit te wissen en ik geloof : 
God heeft zich niét vergist ... ! 

(Nel Benschop) 


