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Ter dankbare herinnering aan 

Aleida Christina Maria Luijerink 
echtgenote van 

Johannes Hendrikus Geerdlnk 

eerder gehuwd geweest met 
Johannes Gerardus Hasselerharm 

Mo eder werd op 17 me i 1911 in Overd inke l geboren. 
In 1937 kwam ze naar Hengelo en daar heeft ze haar 
verder e leven doorgebracht. Daar is ze ook , gesterkt 
door de sacramenten van de zieken, op 2 april 1984 

in al le rust overleden. 
Op 6 april waren we in de 0 . L. Vrouwekerk bijeen 
voor haar afscheid . Daarna hebben we haar te rusten 

gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo ov. 

Moeder is altijd vol energie door het leven gegaan. 
Ze wist van aanpakken en hield vo l. Ook als er 
tegens lagen kwamen in haar leven. l iet ze zich niet 
uit het veld slaan. Ze stond helemaal k laar voor 
haar gezin en had ook nog tijd om veel andere 
mensen te he lpen. Ze was een levens lustige vrouw. 
vol humor en bijzonder gastvrij . Hoeveel mensen 
hebben niet bij haar aan de keukentafel gezeten! 
Voor iedereen stond d e deur open en altijd was er 
koffie. Ze hie ld van een grap en deed dan graag 
mee Maar ze trok ook haar grenzen en je w ist 
prec ies hoever je bij haar kon gaan. Want ze was 
een vrouw met temperament, die niet met zich liet 

spotten. 

Met hart en ziel heeft ze ge leefd voor vader en de 
kinder en. Toen vader niet meer zo goed kon , was 
haar niets te vee l om hem te helpen . 
Het l iefst was ze buiten, in Gods vrije natuur. Het 
werk op de boerderij was haar lust en haar leven. 
Ze hie ld van a l les wat er groeit en b loeit. Tot het 
laatst toe waren de dieren haar vrienden. 
Ze was bovenal een gelovige vrouw, die de tegen · 
s lagen in haar leven te boven kwam door haar 
geloof en vertrouwen op God. Vooral voor Maria 
had ze een grote verering. In dat ge loof ontving ze 
ook heel bewust het sacrament van de zieken. Ze 
werd hee l rust ig en vol overgave. Zo is ze in al le 
rust van ons heengegaan, het l icht van God tege

moet. 
Moge ze daar voor al tijd in vrede zijn . 

Moeder, dank je we l voor alles! 
Denk aan vader en ons al lemaal . en bevee l ons aan 

bij God. 

Voor Uw b lijken van belangstel l ing tijdens de ziekte 
en bij het heengaan van mijn l ieve vrouw en onze 
zorgzame moeder en oma, zeggen we U van harte 

dank. 

J. H. Geerdink 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov , apri l 1984 


