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In dankbare herinnering aan 

Geertruida Hermlna 
groot Kormellnck - Leurlnk 

weduwe van 
Hendrikus Antonius groot Kormelinck 

Geboren te Beckum 9 oktober 1914 waar ze 
haar jeugd doorbracht. Na het huwelijk op 

12 mei 1938 ging ze met Tone wonen op de 
boerderij . Hulzink" in Hupsel. Zij waren 
58 jaar getrouwd, kregen 5 kinderen, 

12 klein· en 7 achterkleinkinderen. 

Op de boerderij werkte ze met veel plezier, 
waar ze de koeien melkte, kippen en kalveren 
verzorgde. "Grotva• was haar steun en toever· 
laat en niemand mocht een kwaad woord over 
"ons meuderken" zeggen. 
Toen zij na hard werken en pijn in haar hart 
Hupsel verliet betrokken ze een bejaardenwo· 
ning In Eibergen en kregen veel vrije tijd. 
Samen met vader heeft zij daar 25 mooie jaren 
gehad. Wandelen en fietsen waren haar 
hobby's. Ze ging bijzonder graag naar de kerk. 

Met de laatste verhuizing naar het verzor
gingshuis had moeder heel veel moeite. Ze 
was ook nog zo vitaal, maar er was geen 
andere keus, want met vader ging het steeds 
achteruit. 
Toch heeft ze nog 4 1J2 jaar met veel plezier in 
de Meergaarden gewoond. Ze deed mee aan 
alle activiteiten en kon goed met de bewoners 
en de zusters opschieten. 
Moeder was altijd tevreden en dankbaar. Als je 
op bezoek kwam of haar ophaalde, zei ze altijd 
"bedankt, blij dat ik kinderen heb". 
Het laatste half jaar ging het minder. op 28 
april heeft zij in het bijzijn van haar kinderen 
het Sacrament der Zieken ontvangen. Op de 
vroege ochtend van 1 mei 2000 is zij rustig 
ingeslapen, het was goed zo. 

Wij zullen •onze Moo" erg missen. 

Onze dank gaat uit naar de goede zorg die zij 
in de Meergaarden mocht ontvangen. 

Tevens willen wij iedereen bedanken voor de 
belangstelling en het medeleven na het overlij
den van onze moeder, schoonmoeder, groot
moeder en overgrootmoeder. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


