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In dankbare herinnering aan 

Geertruida Wilhelmina Kulpers 

s1nds 8 november 1981 weduwe van 

Sernardus Gelink 

Zij werd geboren op 22 september 1910 te Dene
kamp en overleed na een moedig gedragen ziek
te, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, 
op 7 JUni 1996 in het verpleeghuis Oldenhove te los
ser. We hebben haar op 12 juni voor het laatst in 
ons midden gehad tiJdens de viering van de Heili
ge Eucharistie in de St. Josephkerk te Noord Deur
ningen en haar daarna begraven bij vader op het 
R.K. Kerkhol aldaar. 

Een lieve, bescheiden, rustige en eenvoudige 
vrouw, moeder en oma is van ons heengegaan. 
Heel haar leven heeft ze hard gewerkt. Altijd heeft 
ze klaar gestaan voor haar twaalf kinderen, die al
les voor haar betekenden. In de zorg voor haar kin
deren en later ook voor haar klein -en 
achterkleinkinderen, was haar niets teveel. Ze 
plaatste zich daarbij geheel op de achtergrond en 
wilde n1ets voor zichzelf hebben. Ze bleef er vrolijk 
biJ. Altijd kon je haar horen zingen. 
De tuin was haar grootste hobby. De laatste Jaren 
heeft ze daar heel veel tijd in doorgebracht. Het liefst 
was ze thuis in haar vertrouwde omgeving aan de 

Kanaalweg, waar ze sinds haar trouwen altijd heeft 
gewoond. Fijn vond ze het wanneer de hele fami
lie om haar heen was. Ze heeft het dan ook moei
liJk gehad toen haar twee zoons, Bennle en Herman, 
voorgoed naar Canada vertrokken. 
Moeder is altijd gezond geweest. Ze was nooit een 
dag ziek. Toch is het kruis haar niet bespaard ge
bleven. Heel veel verdriet heeft ze gehad om haar 
zoon Gerrit die op JOnge leeftijd door een ongeluk 
om het leven kwam. Ook het verties van vader heeft 
haar veel pijn gedaan. In deze moeilijke tijden vond 
ze veel kracht en troost in het geloof. 
Met het voortschrijden van de oude dag kwamen 
ook langzaam de gebreken. Moeder wilde echter 
zo lan~ mogelijk zelfstandig en in haar vertrouwde 
om~ng blijven. Ze wilde niemand 101 last zijn. He
laas g1ng het de laatste tijd niet meer zo goed. Ze 
had veel zorg nodig en moest worden opgenomen 
in het ziekenhuis. Daar kon je haar vaak horen zeg
gen "wat he je toch een last met mie". Later werd 
ze overgeplaatst naar Oldenhove, waar ze na een 
verblijf van drie dagen toch nog vrij onverwachts 
is gestorven. Nu wij een zor9zaam en welbesteed 
leven moeten gaan afsluiten IS er naast verdriet om 
het gemis ook dankbaarheid om wat zij voor ons 
heeft betekend. WiJ geloven dat God haar zal be
lonen voor het vele goede dat zij heeft gedaan en 
dat ze nu bij Hem in Vrede mag leven, herenigd 
met vader enGerrit en allen die haar In geloof zijn 
voorgegaan. Moeder, rust in Vrede ! 

Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven en 
gebed na het overtijden van onze moeder, schoon
moeder en oma. 

Fam. Gelink. 


