


t In dankbaarheid gedenken wij 

Maria Geertruida 
Wilmink - van Langen 
sedert 9 mei 1986 weduwe van 

Hcndrikus Johannes Josephus 
Wilmink 

Moeder en oma werd geboren te Reuturn op 
17 september 1896. Alsenig kind groeide ze op. 
Op 13 juni 1928 trad ze in het huwelijk. Samen 
met haar man gaf ze vol toewijding en zorg 
haar krachten voor het welzijn van hun gezin. 
Helder van geest wist ze wat er om haar heen 
gebeurde. Zij was iemand die van mensen 
hield, zij was graag onder mensen en kon een 
be10ek van iemand erg waarderen. 
Belangstellend en meelevend, vooral met de
genen die haar lief waren. Verbonden met de 
boerderij en het diepe geloof in God vond zij 
vreugde in haar leven en was begenadigd met 
een goede gezondheid. 

Haar hele leven bad zij om een zalige dood te 
mogen ondergaan. De rozenkrans was dan 
ook herhaaldelijk in haar handen te vinden. Na 
het sterven van haar man met wie ze bijna 58 
jaar lang lief en leed mocht delen, was de drang 
om vcrder te leven ten einde. 

De laatste weken werden haar krachten min
der. Mede door de goede zorgen van haar 
huisgenoten was het mogelijk dat haar groot
ste wens, sterven in haar ouderlijk huis in 
vcrvulling ging. Voorzien van het sacrament 
van de zieken ging ze tevreden en in volle 
overgave maandagavond 20 maart 1989 van 
ons heen. 
Op donderdag 23 maart d.a.v. hebben wij 
tijdens de eucharistieviering afscheid van haar 
genomen en haar te rusten gelegd op het 
parochiekerkhofvan Reutum. Nu geniet zij het 
eeuwige leven in de hemel tezamen met haar 
dierbaren. 

Bidden wij in een stil gebed dat de Heer haar 
moge toelaten in de vreugde en de vrede van 
het eeuwige Licht. 

Onze oprechte dank voor uw medeleven na het 
overlijden en bij de begrafenis van onze zorg
zame moeder, groot- en overgrootmoeder. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
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