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Gedenk in uw herinnering en gebed 

ANNA LINA RUBART 
weduwe van BERNARDUS GEELINK. 

Zij werd geboren 25-10-1898 te Samern (D). 

10 Juni 1984 werd zij voorzien van het H. Sacra
ment der zieken, en 11 juni is zij gestorven te 

Hengelo ov. 14 Juni d.o.v. is zij begraven 
op het r. k. kerkhof aldaar. 

Voor uw medeleven en steun bij het overlijden 
van onze l ieve moeder, oma en omi danken 
wij u hartelijk. 

Kinderen 
kleinkinderen 
achterkleinkinderen 

Lieve Moeder, Oma en Omi, 

U bent ondanks uw leeflijd nog veel te vroeg 
van ons heengegaan, maar u zult altijd in onze 
herinnering blijven leven. 

Reeds vroeg in uw leven heeft u zware beproe
vingen moeten doorstaan. In een leven van 
hard werken kreeg u oorlogen en vele ziekten 
te verwerken. 

Het veel te vroeg overlijden van uw man heeft 
uw vertrouwen in God op de proef gesteld. 

Maar juist uit dit vertrouwen in Onze Lieve 
Heer heeft u de kracht en energie gevonden 
om uw kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
met raad en daad, maar vooral met veel l iefde 
bij te staan. 

U vormde het centrale punt in de fami lie. U 
deelde lief en leed met al len die u dierbaar 
waren. 

Toen Onze Lieve Heer u heeft geroepen, heeft 
u afscheid kunnen nemen van uw kinderen . 

Uw grootste wens ging in vervulling door rus
tig te kunnen sterven in het huis waarin u bijna 
uw hele leven gewoond heeft temidden van uw 
kinderen. 

Dat u. net als uw man. tijdens de Pinksterda
gen bent heengegaan. kan gezien worden in uw 
rotsvaste geloof in God, en in het vertrouwen 
dat u naar hem toe zou gaan. 

Lieve moeder. oma en omi, wij zullen u missen. 
U bent door uw geloof in God, uw liefde en 
kracht een voorbeeld voor ons al len. 

Wij hopen dat u de rust vindt die u verdient . 

Rust zacht, lieve Moeder, Oma en Omi. 


