
In dankbare 
herinnering aan 

Geertruida 
Christina 
Nij huis 
weduwe van 

Gerhardus Johannes Stevelink 

Moeder werd geboren te Reutum op 18 juni 1926. Zij 
overleed. voorzien van het Heilig Oliesel. geheel 
onverwacht op 24 februari 2000 te Almelo. Op maan
dag 28 februari hebben we haar na de afscheidsvie
ring in de parochiekerk van de H.H. Simon en Judas, 
naar haar laatste rustplaats begeleid op het R.-K. kerk
hof te Reutum. 

Ma, je was een lieve en hardwerkende vrouw. Je bent 
opgegroeid aan de Velinksweg te Reutum. Je was de 
helft van een tweeling in een gezin van tien kinderen. 
Een gedeelte van je jeugd heb je in betrekking door
gebracht in Agelo. Je wist dan ook over Agelo veel te 
vertellen. Rond de jaren vijftig leerde je vader kennen 
in Haarle waar je toen werkzaam was. Met pa was je 
36 jaar gelukkig getrouwd. Het was een hele tegen
slag voor je toen pa en nog een paar dierbare familie
leden in korte tijd moest missen. 

De kinderen en kleinkinderen betekenden heel veel 
voor je. Je verheugde je op de zondag. want iedere 
zondag was een echte familiedag voor ons allemaal. 
Ook voor buren en kennissen stond de koffie altijd 
klaar. Zo dronk je met de naaste buurvrouw meer dan 
30 jaar lang iedere zondagmorgen koffie. Praten in 
een groter gezelschap liet je graag aan anderen over. 
je luisterde dan liever. 

Ma, je was een goed gelovige vrouw. De bedevaart 
naar Lourdes. twee jaar geleden. was een hoogtepunt 
in jouw leven. Mogen wij in het geloof, waarin je ons 
bent voorgegaan, kracht vinden om het verlies van jou 
te kunnen verwerken. 

Ma, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan en 
hebt betekend. Je blijft in onze herinnering voortleven 
als een onvergetelijke moeder en oma. 

Voor uw blijken van belangstelling na het overlijden 
van onze moeder en oma, zeggen wij u oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

7668 TH Haarle. 28 febrnari 2000 
Snoeymansweg 17 


