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Dankbare herinnering aan 

Gisela Nolten 
echcgenote van 
HE:-;K TIJl:-;K 

Ze werd geboren op 26 september 19 51 te Denekamp 
en is overleden In hel ziekenhuis .Zieken1org• ie En· 
~hede op 2 5 februari 1990, na voorzien ie zun •an hel 
Sacrament der Zrekenzalvmg Na de Eucharisrlevrerrng 
op 1 maart 1990 hebben we haar eer ruste gelegd op 

hel r.k. kerkhof ie Rossum. 

• Waarom houd1 GU u op afscand, Heer en verberg! 
Gij u in !Uden van ellende. Sra op, Heer God, reik on< 
uw hand. wil toch de armen nle1 vergecen· (Ps. 10) 

Deze verzuchting van de psalmlsl kom! ook in ons har! 
op nu we scaan voor de dood van Gisela Tjjink·Nnlccn . 
Een fijne en zachraardrge vrouw. een allerllefsre moeder 
en onverge1elt1ke <choondochrer is op l 8 jarige leefc!Jd 
veel te vroeg van on< heengegaan. We zijn drep be· 
droefd en ervaren een grole leegce in ons gezm. 
Haar leven was gekenmerkt door liefde. haridr1kheid 
en zorgen voor de ander. Mee veel liefde heel! ze 
vader Tiiink verzorgd tijdens zijn ziek zijn. Daarna 
heef! ze moeder Tijink vol liefde in haar gezrn opge· 
nomen. Ze was dol op haar jongens: Rober1, Erik en 
Mark. 
In her ge1in wa\ zij her waar alles om draaide. Ze 
hield van gezelligheid in huls. Op haar aandringen 
moPSI dan ook de verbouwing aan het huis doorgaan. 
Er werd hard riewerkt en ze was blij toen hei klaar 
was. Ze wilde alles zo mooi mogelijk nalaten aan Henk 
en de kinderen Helaas mocht ze er zelf maar kon van 
ge nieren 
Ze had vele vrienden en bekenden, iedereen was wel · 
kom bij haar. Ze was alcijd druk met haar groente- en 
bloemenruln; rotdat 1e het door haar ziekte niet meer 
kon. 

BiJna 6 jaar lang heeft ze gevochten voor haar leven. 
Pijnlijke operaties en therapleen heeft ze doorstaan in 
de hoop dat er mi;;chien nog ergen; toekomst voor 
haar was. Ze iei sreeds dar ze dar moes! doen voor 
Henk en de kinderen Ze probeerde moed te houden 
en optimistisch te blijven ror het einde toe. Pas de 
laa1;1e week zei ze dat 1e echt niet meer kon. Ze 
wilde wel thuis srer\en temidden vJn haar gezin maar 
ze had de kracht niet meer het Z1ekenhurs te verlaten. 
Heel bewust heeft ze. de avond voor haar sterven. 
het Sacrament der Zrekenzalvlnq omvangen. samen 
biddend met hen die hJJr zo dierbaar waren. Toen 
het voorbij was zei ze· • War wa; dal moot• 
Hedankt. Gisela. voor al Je qoede zorgen. voor je har
relijkhcrd en de moed waarmee jij je lijdensweg bent 
gegaan. We hebben allen vee l van je geleerd . 
Lieve Henk, kinderen en Oma· jullie moeten verlaten 
wa; mijn groome pUn al die jaren. vooral de kinde· 
ren Robert, Erik en Mark die me nog zo nodig had
den ondanks de geweldige sreun van oma. 
Bedank! voor jullie liefde. meeleven en sceun op mijn 
lijdensweg. 
Probeer <amen verder re gaan met de moed waarmee 
ook ik gestreden heb. Troo;t elkaar. mun lijden is 
voorbij. Ik ben nu gelukkig in de woning bij de Heer. 

Voor uw meeleven tijdens ae 1iek1e en het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze allerliefste moeder en 
mijn fijne schoondochter, onze hartelijke dank. 

HENK TIJl'-K 
Roberc. Erik, Mark 
Oma Tijlnk 


