


Gedenk in uw gebed 
GEERTRUIDA SOMBEKKE 

echtgenote van 
GERARDUS ROELEVELD 

eerder van 
GERARDUS LAMBERTUS HASSINK 

Zij werd 26 september 1890 te Beuningen 
geboren, overleed aldaar gesterkt door het 
Sacrament der zieken 31 maart 1971. Haar 
lichaam is 3 april d.a.v. op het r.k. kerkhof 
te Denekamp te ruste gelegd . 

• Een sterke vrouw, wie kan ze vinden I Als 
iets uit verre landen, zo is haar waarde. Het 
hart van haar man ste lt op haar zijn ver
trouwen. Zij staat reeds op, als het nog 
nacht is en zorgt voor het eten van haar 
huisgenoten. Zij opent haar hand voor de 
arme en voor de hulpbehoevende is zij een 
steun. Zij opent haar mond voor de wijs
heid en woorden van goedheid liggen op 
haar tong . Zij gaat de gangen van haar huis 
houden na en eet haar brood niet in ledig 
heid. Zij i~ een vrouw die God vreest, zij 
wordt geprezen. Laat haar genieten van haar 
werken laten haar daden haar lof verkon 
digen." (Wijsheid 31) 
Zo beschrijft de H. Schrijver de godvrezen 
de, sterke vrouw; zo leeft in onze herinne
ring voort onze moeder. Haar leven was 
mooi; maar lang niet altijd gemakkelijk. God 
die zij in haar drukke leven niet vergat, 

heeft haar er door geholpen. Haar laatste 
gesprek bevatte de verklaring, dat zij haar 
volle vertrouwen op God had gesteld, dc1t 
zij gerust tot Hem durfde gaan. Een rroost 
voor ons in deze droeve dagen: zij is ge
lukkig, zij is geborgen in Gods liefde, daar 
zullen wij haar weerzien. - Veel li efde 
_heeft zij in haar zorgzaam leven gegeven; 
gelukkig die liefde bleef niet onbeantwoord: 
omringd door liefdevolle zorg heeft zij ge
leefd en is zij gestorven: in haar gebeden 
zullen wij haar nooit vergeten. 

Voor uw deelneming . ondervonden na het 

overlijden van onze beminde echrçienote 

en moeder, betuigen wij U onze hartelijke 

dank. 

FAMILIE ROELEVELD 

FAMILIE HASSINI< 

DENEKAMP, april 1971 
Mensmanweg Il 

J. Benneker, Koster, Denekamp 


