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Dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA GEZINA TIJINK 
weduwe van 

JURRIEN HARMANNUS STERENBERG 

Zij werd geboren in Ootmarsum op 30 novem
ber 1891. In de gezegende ouderdom van 90 
jaar stierf zij op 31 december 1981 in Deventer. 
Op 5 januari 1982 hebben wij God dank ge
zegd voor haar leven in de Eucharistiev iering 
in haar parochiekerk van de H. Drieëenheid te 

O ldenzaal, waarna zij begraven werd 
op het kerkhof aldaar. 

Haar laatste verjaardag bereikte zij een kroon
jaar. In redelijke gezondheid mocht zij met kin
daren, kleinkinderen en achterk leink inderen v ie
ren dat zij 90 werd. Een dankbaar hoogtepunt 
moet dit voor haar geweest zijn. 

Haar laatste jaren op de Molenkamp, niet ver 
van de Bentheimerstraat, waren goede jaren. 
Naar het regelmatig bezoek van haar kinderen 
zag ze uit . Dit neemt niet weg, dat zij zich op 
haar kamer toch echt op haar plaats voelde . 

Voor de feestdagen werd zij opgehaal,d naar 
Bathmen. Wie had verwacht, dat haar feeste
lijke verjaardag ook bijna een afscheid zou zijn? 

Met Kerstmis was zij ziek. En op de laatste 
dag van het jaar stierf zij. Haar dagen waren 
vol en haar jaren voldoende, Gaf zij ons hier
mee het teken: mijn leven is goed geweest , het 
is volbracht? 

God de Heer, die aan haar gegeven heeft dat 
zij de leeftijd der sterken verre overtrof, zal 
Zich het leven van deze mens aantrekken . Even
als Zijn Zoon zal Hij haar niet in de dood la
ten, maar bekronen met eeuwig leven . 

Heer onze God, dank komt U toe, 
dat U onze gezegend hebt met deze mens 
in ons midden; 
schen k aan haar de eeuwige rust, 
en vo ltooi ook aan ons uw beloften. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma, zeggen wij U 

hartelijk dank. 

Fam. Sterenberg 

Oldenzaal, januari 1982 


