
t 
Ter dankbare herinnering 

aan onze lieve moeder en oma 

Gesina Helena Geertruida Kip 
weduwe van WILLEM JAN MARTENS 

Z~ werd geboren op 26 maart 1910 te O ldenzaal 
en de Heer nep haar terug op 22 december 1985 
te Hengelo (0). nadat zij gesterkt was door het 
H. Sacrament van de ziekenzalving. De gezongen 
U1tvaartd1enst vond plaats in de H. Pius X kerk 

te Hengelo (0) op 27 december d.a.v . 
w:la:-na de crematie te Usselo 

Als kinderen en kle inkinderen zijn we natuurlijk 
bedroefd en verdrietig om het heengaan van onze 
lieve moeder en oma. maar we zijn niet zonder 
hoop en troost Want we weten. dat Christus 
heeft gezegd ,Wie in Mij gelooft. zal eeuwig 
leven hebben" 
Aan deze woo•den hebben we een houvast nu 
we afscheid moeten nemen van een vrouw die 
een echte moeder voor ons Is geweest en bij 
wie het ge11n altijd op de eerste plaats kwam; 
ook van een v•ouw. die altijd de positieve kan
ten van het leven bleef zien ook als het moeilijk 
werd. zoals bijvoorbeeld in die lange ziekte-pe
riode von veder of op haar latere leeftijd toen 
zij moest leren leven met haar handicap Veel 
steun heeft zij toen mogen ondervinden van men· 
sen uit haar directe omgeving. 
Na het ovorlljden van vader heeft zij nog enkele 
mooie jaren mogen beleven temidden van haar 
kinderen en kleinkinderen. 
Toch was het net alsof zij het einde voelde na
deren. 1n leder geval was zij daarmee bezlq en 
hield deer rekenonq mee. Zij was bereid om heen 
te gaeri en gelukkig was zij nog 1n staat om van 
iedereen afscheid te nemen. 
Nu zal z~ gelukkig zijn bij vader 1n de hemel 

Wij die achterblijven, de kinderen en de klein
kinderen. z11n haar dankbaar voor alles wat zij 
voor ons heeft gedaan en betekend: voor haar 
liefde en zorg. voor haar werk. voor haar inzet 
en toewijding. wij vertrouwen erop en wij bidden 
e-voor. dat de Heer haar gelukkig zal maken. 
Heer, geef haar de eeuwige rust - en het eeuwig 
icht verschlJne haar; dat ZIJ ruste 1n vrede. Amen. 

Voor uw b lijk van medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma, zeggen wij U 
hartelijk dank 

Kinderen 
Kleinkinderen 


