
In dankbare herinnering aan 

GEZINA ELISABETH OLDE MONNIKHOF 
echtgenote van 

Johann Heinrich Hellen 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 18 ok
tober 1922 en is aldaar onverwacht over
leden op 13 maart 1977. Woensdag 16 
maart d.a v. hebben wij tijdens een Eucha
ristieviering in de Plechelmusbasiliek af
scheid van haar genomen, waarna kre
matie te Usselo. 

Dit plotselinge overlijden laat ons weer 
eens de broosheid van ons aller bestaan 
zien. Op een zonnige zondagmorgen heeft 
de dood haar ineens uit ons midden weg
genomen. Wij kunnen dit niet begrijpen, 
wij voelen ons bedroefd. Dat dit zo in
eens moest gebeuren, zonder ziek te zijn, 
zonder een woord ten afscheid! Dit zijn 
zo vragen waarop wij, menselijk gezien, 
geen antwoord krijgen. 
Wanneer wij in herinnering teruggaan zien 
wij haar voor ons als een persoon, die 
vol trouw en toewijding haar levensweg 
Is gegaan. Zij zocht zichzelf niet, maar 
had alle aandacht voor anderen. Door 
haar zorgzame aanwezigheid spreidde zij 
een weldadige invloed om haar heen: dat 
ondervonden allereerst haar man en kin
deren die haar bijzonder dierbaar waren 
maar ook leder ander die met haar In 
aanraking kwam. Steeds kwam zij over als 
een vriendelijk en goedhartig mens. 
Daarbij had zij een eenvoudig geloof en 
een groot godsvertrouwen. 

Zo was ZIJ in alle opzichten eon mens 
om van te houden. En juist omdat haar 
man en kinderen heel veel van haar hiel
den, is de pijn om haar heengaan bij hen 
ook erg diep. Mogen zij enige troost vin
den in de herinnering aan haar en in de 
gedachte zo'n vrouw en moeder gehad te 
hebben. En moge zij zelf voor altijd ge
lukkig zijn bij God! 
Heer God, herinner U haar naam, 
die zij van mensen heeft ontvangen 
en waarin zij gekend werd 
in onze gemeenschap, 
ook al is zij gestorven, 
die naam die Gij geschreven hebt 
in de palm van uw hand. 

Voor uw deelneming ondervonden bij het 
overlijden van mijn lieve echtgenote en 
onze lieve moeder, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

J. H. HEILEN 
en kinderen 

Oldenzaal, maart 1977 
Oostwal 5 


