
Ter gedachtenis aan 

Geertruida Johanna Nuis 
echtgenote van 

Lambertus Julius Meijerink 
en moeder van Carola, Tanja en Sandra. 
Z ij is 24 september 19 4 1 te Losser ge
boren. Onverwacht overleed zij tijdens 
de vacantie 26 juli 1984 te W aalwijk 
na een kortstondige ziekte. 
Wij legden haar 31 juli 1984 te ruste 
op het r.k. kerkhof te O verd inkel. 

Een groot verdriet heeft ons getroffen 
nu mijn vrouw, onze moeder en doch
ter zo vroegtijdig en zo onverwacht van 
ons is heengegaan. 
De blijheid en de ontspanning die de 
vacant ietijd tekent, ver keerde door haar 
plotselinge ziekte en sterven in een 
diepe verslagenheid voor haar man 
haar kinderen en alle betrokkenen e~ 
voor mijn vrouw, onze moeder een op
gang naar haar eeuwige vrede en rust. 
W ij treuren om haar die met haar man 
bijna twintig jaar de vreugevolle dagen 
deelde en samen de soms zo moeilijke 
dagen doorstond, om haar die door 
haar zorg en toewijding onze liefde
volle moeder en dochter was. 
W at kunnen wij doen ? A lleen zijn met 

onze vertwijfeling en verdriet of samen, 
vader en kinderen en zoveel lieve men
sen elkaar sterken en bemoedigen en 
zó de draad van het leven weer op
nemen in de geest van haar die zo lief 
was en zo moedig ? 
En als het gemis van haar die voor ons 
zov_eel betekende, voor ons ondraagbaar 
dreigt te worden, zouden wij dan niet 
on ze handen vouwen en zuchten met 
de Heer die in zijn droefheid en een
zaamheid uitriep: ,,Vader, sterk mij in 
dit uur?" 
Wij sluiten haar in ons hart en in onze 
herinnering met de bede dat de Goede 
God haar opneme in zijn vreugde. 
Dat zij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mi.in innig geliefde vrouw, onze lieve 
en zorgzame moeder, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

L. J. Meijerink 
Carola - Wilfried 
Tanja 
Sandra 


