
t 
Een dankbare herinnering aan 

Wilhelmina Gezina Meijners 
weduwe van 

Hermanus Johannes Gelink 

eerder gehuwd geweest met 

Johannes Gerardus Brunink 

Zij werd geboren te Lanrop op 9 november 
1906 en overleed na voorzien Ie ZIJD v~n de 
H. Sacramenten der Zieken op 27 februari 
1991. Wij hadden haar voor her laa1~t in ons 
midden op 2 maart 111den~ de viering van de 
H. Eucharistie, waarna wc haar ter ruste hebben 
gelegd op het r .k. kerkhof van de St. Nicolaas
parochie te Denekamp. 

Een rijk en welbesteed leven is nu afgesloten, 
maar de faJne herinneringen bli1ven: haar zor
gende liefde, goedgeefsheid. opilwismc en voor
al haar diep geloof en liefde voor de kerk. 

Geloven en werken waren bij haar onverhrc
kelijk met elkaar verbonden, wij zijn daarom 
ook dankbaar dat we haar zolang In ons midden 
mochten hebben. 

We kennen haar grote zorgen gedurende de 
2e Wereldoorlog die ze alleen moest dragen. 

Moeders leven zou samen te vatten zi1n in een 
diep geloof en een grote sociale bewogenheid. 

Dank zij haar opgewekte aard liet ze ondanks 
vele tegenslagen en,ziekte zich niet 1erneerslaa n. 
In dankbaarheid en respect bli1ven WIJ haar 
gedenken. 

Rust in vrede. 

Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand. wees 
haar en onze voorspraak. 

Nu volgt het gebed dat onze moeder toen ZIJ 
thuis de H. Communie ontving aluid uitsprak : 

Zit/ i:an Chri.Jtm htilig mij 
Lichaam i·an ChrisluJ zalig mij 
Blotd ian Christus itrzadig mij 
Waltr dtr zijde i·an Chrinw u·aJ mtj 
Lijdm i·an Cbri1tus itrsltrll mij 
0 gotde jezus i trhoor mij 
In Uw u onde11 i-trbtrg mij 
Laat nitl tOt dat ik i·an U gucheidtn u·ordt 
Ttgtn dt boze iijand ttrdtdig mij 
In htt uur t:an mijn dood roep mij 
En laat mij komen tot U 
Opdat ik U met alle heiligm mogt /oi·m in allt 
tturcightid, amen. 

Voor uw deelneming. ondervonden na her over
lijden van onze lieve en zorgzame moeder, 
schoonmoeder. oma en overgrootmoeder. be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

Truus en Jan 
Gerard en Wilhelmien 
klein - en achterkleinkinderen 


