
In dankbare herinnering aan 

JOHANNA ANTONIA GERING - SAAIS 

weduwe van 
Johannes Bernardus lsidorus Gering. 

Zij werd geboren te Losser op 16 februari 1906 
en overleed te Glanerbrug op 19 maart 1991 . 

De uitvaartdienst vond plaats in de O.L. Vrouw 
van de Allerh. Rozenkranskerk op 22 maart 1991, 
waarna we haar te ruste hebben gelegd op het 

R.K. kerkhof van de parochie. 

Het is een moeilijke opgave om in het kort weer 
te geven wat voor een bijzondere vrouw moeder 
was. Je zou over haar wel een boek kunnen 
schrijven maar dat zou ze in alle bescheidenheid 
niet willen . 
Moeder was een sterke veerkrachtige vrouw. Ze 
stond altijd klaar voor iedereen en vooral voor 
haar Bernard en de kinderen, die ze met al haar 
liefde en zorg omringde. 
Elf kinderen fleeft ze grootgebracht, eerst samen 
met vader, van wie ze zielsveel hield en die helaas 
veel te jong al wegviel uit het gezin. Zes kinderen 
waren nog thuis toen vader overleed, dus stond 
ze voor de zware taak ondanks haar grote ver
driet, haar kinderen alléén met raad en daad 
terzijde te staan. Dankzij haar kinderen kon zij ook 
verder gaan. 
Moeder was vooral een gezellige hartelijke vrouw, 
bij wie je nooit voor de dichte deur stond . Be 
scheidenheid sierde haar, ze wilde vooral niet in 

het middelpunt van de belangstelling staan, maar 
dat was ze meer dan waard door haar warme 
uitstraling. Ze leefde eenvoudig en sober, en was 
een diepgelovig mens. Door haar geloof in God 
heeft ze ae dieptepunten in haar leven, o.a. het 
overlijden van vader en haar oudste zoon en onze 
broer Albert, kunnen verwerken. Mede door de 
rotsvaste overtuiging ze terug te zien in het hier
namaals. 
Ook had ze veel kleinkinderen en een aantal ach
terkleinkinderen, en met elk kind was ze even blij . 
Voor de kleinkinderen een lieve oma, voor de 
achterkleinkinderen een lief "klein " omaatje. Het 
was fijn om bij haar te zijn . 
Sinds de dood van haar oudste zoon, was ze niet 
echt meer de "oude". Ze was vergeetachtig en 
soms erg in de war door zijn plotselinge dood, 
vertelde ze wel eens. 
Na haar verjaardag werd moeder erg ziek, en 
werd daarom verzorgd door de kinderen en hun 
echtgenoten. Ze vona dat heerlijk, maar was ook 
wel bang dat ze hen tot last zou zijn , want dat zou 
ze niet willen , maar dat was ze ook niet. 
Ze was gelukkig temidden van haar gezin. 
Toch is ze nog onverwacht en tot ons grote ver
driet van ons heengegaan, maar ze was er klaar 
voor. 

Rust zacht. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma zijn wij U zeer dankbaar. 

Kinderen , klein- en 
achterkleinkinderen. 


