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Dankbaar gedenken we 

GEERTRUIDA JOZEFINA MARIA JANNINK 

gehuwd me1 

HENDRIKUS BERNARDUS J02'.EF LAMMER.TINK 

Ze werd geboren op 17april 1934in Wierden(HogeHexel}. 
Daar bleef ze baar hele le.-en wonen tot dal ze op 1 september 
1992 in bet :uekenhuis TwenlCborg overleed. Daar voor bad 
zede Sacramenten der Zieken omvangen. We hebben haarde 
5e te rusten gelegd op het algemeen kerkhof te Wierden. 

"Wie niet de moed heeft om voor 1C1S te vechten zal ook nooit 
ieisbereiken. Maar wie zich durft in tezeucn zal vroeg oflaat 
beloond worden". 
Som~ is het weleens moeilijlc.omhierin tegeloven. Truus had 
weleens gezegd: "Een mooie tijd injclcvenduun nooit lang". 
Inderdaad: het was allemaal z.o goed met elkaar. Oeldnclcren 
waren groot. Ze genoot van de kleinkinderen. En nu zou ze 
voor een vrij eenvoudige operatie naar het ziekenhuis gaan. 
Misschien vreesde ze al voor een verkeerde afloop want ze 
bad daarvoor alle kinderen gebeld alsof ze bang was voor een 
afscheid. nij haar eigen moeder en twee zusters was het 
immersookzobegonnen.Toenzichbijha<d'inhe11iekcnhuis 
complicaties voordeden heeft 1.e 101 het emde toe dapper 

gevochten, maar tevergeefs.We kenden haar als een vrouw 
die nooit klaagde; een torgzarnevrouw die rijlc. was met ha:u
man. kinderen en kleinkinderen. Altijd siond ze klaar. Haar 
bobbies bestonden uit plakboeken bijhouden · allerlei soor
ten Jc.aanen en kaan jes verzamelen -en vooral ook tui nieren. 
In de herfst verzamelde ze al weer de za:id jes die ze uitzaaide 
in bet voorjaar. We kenden haar ook als een rustige vrouw 
met een grootgeloofin CJOd. Dat geloof uitte ze in haar gebed 
en in een hechte band me1deparoehie. Ditgeloof z.egl ons dat 
haarz.orgen en bidden >nicht zullen dragen in h.ardierbarcn. 
Vanuit dit geloof mogen weer op venrouv.-en dat ze zelf mag 
•'OOrtleven voor altijd. 

Voor uw meelevtn tnStt1111 tijdtnS de dagen vanvtktt tn bi) 
het overlijden VQll OllU lieve vrouw, moeder tn oma lijn we 
U erg dankbaar. Hei wa.r voor ons ttn s1e1111. 

Fam. H 8. J. lAmmertink 
kinderen en kleinkinderen 

7645 AN Wierden. 5 september 1992 
Hexefseweg 93 


