
In dankbaarheid herdenken wij, 
hoe in ons midden heeft geleefd 

GEERTRUIDA l\IARIA SLEBOS 
weduwe van 

Wilhelmus Antonius Scgerink 
Zij werd 18 augustus 1900 geboren in de 
gem. Losser en overleed op 11 maart '80 
te Oldenzaal. 
In de christelijke hoop op een eeuwig le
ven vierdc::i wij 14 maart d.a.v. bij haar 
uitvaart de Eucharistie, ter gedachtenis 
aan Christus' dcod en verrijzenis. Daar
na hebben wij haar lichaam begraven op 

het kerkhof van Oldenzaal. 

Nu 0:1ze moeder en oma zo onverwachts 
va::i 0:1s is heengegaan, gaat heel haar 
leven weer aan ons voorbij: de trouw en 
liefdevolle zorg, die wij van haar in ons 
leven mochten ontvangen - de zorgen en 
het lijden, die zij de laatste jaren heeft 
ondervonden. 
Toen zij haar man trouwde, een weduw
naar met twee kleine kinderen, nam zij 
een zware taak op zich. Zelf schonk zij 
het leven aan nog vier kinderen. Samen 
voedde zij hen op. Vreugde en blijdschap 
spreidde zij in haar gelukkig gezin. Zij 
vond haar kracht bij God in het gebed 

en ging haar kinderen voor in een groot 
Godsvertrouwen. 
Meer dan veertig jaar heeft zij samen 
met haar man gelukkig mogen leven in 
het ouderlijk huis. Toen de ouderdom 
hun lichaamskrachten verzwakte, was 't 
goed en gelukkig te leven met het jonge 
gezin van Friede. Een goede verzorging, 
een blijde levensruimte maakten hun ja
ren vol. Na het sterven van onze vader 
en opa . een jaar geleden - gingen ook 
haar krachten, lichamelijk en geestelijk, 
hard achteruit. Haar vreugde was dat zij 
tot haar einde kon blijven in het gezin, 
dat haar zo dierbaar was geworden. 
Heel onverwachts is zij op een vroege 
morgen van ons heengegaan. Toch is het 
zo goed. Wij geloven, dat zij nu voor al
tijd met onze vader en opa gelukkig is 
bij God, in Zijn huis. 

Goede God, wij danken U 
dat wij zo'n goede moeder hebben 

gehad. 
Help ons verder te leven in dezelfde 
geest, waarin zij heeft geleefd : 
elkander helpend en vol zorg voor 

elkaar. 

Mogen onze gebeden haar vergezellen. 


