
In dankbare herinnering aan 

GEERTAUIDA CHRISTINA LEFERINK, 

echtgenote van 

MARINUS HERMAN BELLERS. 

Zij werd geboren te Lonneker op 
15 december 1927, zij is overleden 
op 30 augustus 1985. - Wij hebben 
afscheid van haar genomen tijdens 
de Uitvaart op 3 september d.a.v. 

in de St. Marcell.nuskerk 
te Boekelo. 

Zij was iemand die altijd klaar stond voor 
een ander, er was haar nooit iets te veel. 
Ze had veel belangstelling voor wat er om 
haar heen gebeurde, je was bij haar ook 
altijd welkom. - Liever cijferde ze zich
zelf weg dan een ander met de problemen 
te belasten. 
Ook Benny en alle anderen die haar dier. 
baar waren en zijn heengegaan, vergat ze 
nooit en vol liefde verzorgde ze de bloe
men op hun graf. 

Lieve Truus, ma en oma, je hebt geen 
makkelijk leven gehad en vooral de laat
ste jaren zijn vreselijk moeilijk voor je 
geweest. - Je hebt rust gezocht en we 
hopen dat je die rust nu gevonden hebt. 

We danken je voor alles wat je voor ons 
geweest bent en voor alles wat je voor 
ons gedaan hebt; we zullen je nooit 
vergeten. 

Ik vind geen woorden om het te zeggen, 
hoe we haar zullen missen, allemaal. 
Het diepst gevoel is moetlijk uit te leggen, 
't hart spreekt 'n niet uit te spreken taal. 
Dit sterven is moeilijk te verwerken, 
haar leven was ons allen zoveel waard. 
Zij was een van d1e stille geestlijk sterken 
dte iedereen, alleen zichzelf niet spaart. 
Ik vind geen woorden om ie troost te 
brengen, want hier zwijgt mijn verstand, 
mijn mond staat stil. 
Wie kan z'n leven met een dag verlengen, 
het is precies zo lang als God het wil. 
Ik weet het niet, ik kan die zin niet vinden 
van wat God met dit sterven heeft 
bedoeld. 
Maar Jezus weende, toen die vriend die 
Hij beminde, gestorven was; 
Hij weet, wat je nu voelt. 

Voor uw belangstelling en meeleven 
danken wij U hartelijk. 

MARINUS BELLERS, 
Kinderen en kleinkinderen 


