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Dankbare herinnering aan 

Geziena Johanna Jacoba Mekkelholt 

Geboren te Enschede op 6 augustus 1906. Sinds 
28 februari 1993 weduwe van 

GERHARDUS BERNARDUS MONNINK. 

Na een welbesteed leven in de vrede van 
Christus overleden te Enschede op 24 november 
1993. Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van het Dr. Ariënstehuis hebben we op 29 
november afscheid van haar genomen. 

In de laatste dagen van het kerkelijk jaar, waarin 
de Kerk ons herinnert aan de wederkomst van 
Christus, heeft God onze goede moeder en lieve 
oma opgeroepen voor de eeuwigheid. 
9 Maanden na het overlijden van onze vader en 
opa, met wie zij zovele jaren samen was geweest 
in een gelukkig huwelijk. 
Op grootse wijze hebben ze intertijd nog hun 
gouden bruiloft gevierd. 
Zij was steeds de centrale figuur in het gezin, die 
bij alle drukke werkzaamheden van vader, alles 
regelde met een groot verantwoordelijkheidsge· 

voel, voortkomend uit haar zorg voor haar man 
en kinderen. Tegelijk trachtte zij nog, waar dat 
mogelijk was, haar aandeel te leveren aan het 
bedrijf. 
De band met haar kinderen was haar dierbaar en 
zeker ook met haar kleinkinderen, die haar na 
aan het hart lagen. 
Ze was niet iemand, die gemakkelijk blijk gaf van 
haar innerlijke gevoelens. Maar ze was wel een 
echte gastvrouw, bij wie eenieder die zij kende 
welkom was en dan genoot ze ervan mensen om 
zich heen te hebben . 
Moeilijk waren haar laatste levensjaren, toen 
haar eigen krachten en die van vader minder 
werden. 
Maar samen met hem heeft ze in goede jaren 
ook intens genoten van de vele vakantiereizen. 
In haar geloofsbeleving was zij wars van uiterlij· 
ke franje, begrip tonend voor andere opvattin· 
gen, maar tegelijk trouw, oprecht en konse· 
kwent. 
Daarom vertrouwen wij, dat nu zij haar levens· 
reis voltooid heeft zij een eeuwig "thuis" gevon· 
den heeft bij God, de Heer van alle leven. 
Goede moeder, lieve oma: leef gelukkig in Gods 
vreugde! 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven en 
ter gedachtenis aan haar. 

Kinderen en kleinkinderen 


