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Ter dankbare en blijvende herinnering aan: 

Geertruida Gezina Peters 
echtgenote van 

Gerardus Albertus Heerink 

Zij werd geboren op 7 februari 1g23 te Denekamp en 
overleed plotseling a.g.v. een hartinfarct op 16 juli 1g95 
1n het z1ekenhu1s te Oldenzaal. 
Wij hadden haar op 1 g juli 1 g95 voor het laatst In ons 
midden t11dens de viering van de H. Eucharistie en heb· 
ben haar daarna begraven op het kerkhof te Oot· 
marsum. 

Onze fantastische moeder is niet meer. 
Haar leven laat zich het beste indelen in twee fasen. 
In de eerste fase werd ZIJ - als iong me1sie • 
ge~onfronteerd met de zware eisen van het leven. Ze 
moest nl. tegeh1kertiJd 1n loondienst twee huishoudens 
runnen en bovendien allerlei zwaar 1chamelijk werk op 
de boerden1 doe~-
Later heeft zij tijdens de moeiliJKe oorlogsjaren b11 "de 
Poort van Cleef" 1n Almelo de nodige Horeca-ervaring 
opgedaan, wat haar later uitstekend van pas kwam. 
Weer een aantal jaren later werd zij door haar ouders 
gevraagd om thuis de huishouding te gaan verzorgen. 
In 1948 trouwde ze met Gerard Heerink en zij namen 
hun intrek 1n een bovenwoning aan de Oldenzaalse· 
straat. In 1952 verhuisden ze naar de Schiltstraat. Daar 
werd moeder al spoedig gekonfronteerd met een ern· 
st1ge ziekte van vader, die urtemdelijk drie jaar zou du· 
ren. 
Op bewonderenswaardige w11ze wist ze (ook toen) de 
eindies aan elkaar te Knopen en werd zelfs de beslis· 
s1ng genomen om zelf een huis te gaan bouwen aan 

de Westwa' Dit pand is nog steeds het oudershu1s 
De tweede fase van haar leven verliep veel voorspoe· 
diger. Allereerst werden door het voortreffelijke sameri· 
spel tussen vader en moeder hun f1nanc e e mogelijk· 
hederi verruimd waardoor ze hun kinderen de door hen 
gewenste ople101ng konden laten volgen. 
Moeder was trots op hetgeen haar kinderen bere ><ten 
en zij hield zichzelf altijd bewust op de achtergrond. 
Ze !(On intens genieten van de diverse vakanties met 
haar kinderen 1n OostennJk. Echter ook de kleine din· 
gen van het leven hadden haar aandacht. zoals haar 
liefde voor bloemen en planten. de uitstapjes met haar 
hartsvriendin en daarnaast haar hobby's zoals bridgen, 
kegelen en handwerken. Van die laatste hobby heeft 
ieder kleinkind overigens een tastbare herinnering. 
Op deze plaats mag haar rotsvaste geloof in Mana niet 
onvermeld bll1ven. 
Ook zorgde Z1J mede voor de sterke onderlinge familie· 
band. hetgeen het beste geillustreerd wordt door het 
feit dat alle zes kinderen binnen een kilometer afstand 
van het ouderlijke huis wonen. 
Onze traditionele zaterdagm0<gen-familieb1leenKomsten 
zullen we in de toekomst zeker voortzetten: haar stoel 
blijft dan weliswaar onbezet. maar omdat ze 1n gedach· 
ten alt11d b11 ons is. zal z11 ook dan aanwezig zijn. 

Moeder, wal zullen we je missen! 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven na het 
overli jden van moeder. danken wij u oprecht. 

Ootmarsum. 1 9 JUii 1 9g5 
Westwal 27 

Gerard Heerink 
Kinderen en kleinkinderen 


