


Ter dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA TIJKOTTE 
weduwe van 

JOHANNES FRIELINCK 

Zij werd geboren 1 november 1893 te Beu
ningen. Plotseling ging zij van o"ris heen 
op 22 februari 1978. Zij werd 25 februari 
begraven op het kerkhof van haar parochie 
te Beuningen. 

In dankbare herinnering van haar kinderen 
en kleinkinderen zal deze goede moeder 
en oma bli jven voortleven als een bl ijde 
en gelukkige vrouw, die zich volledig met 
al haar krachten inzette voor het welzijn 
van haar grote gezin , die steeds vol be
zorgdheid was voor al degenen , die aan 
haar zorgen waren toevertrouwd . 
iedereen , die in nood verkeerde hielp zij, 
bemoedigde zij, troostte zij . Zij was een 
lieve en hartelijke vrouw, wier zorg en 
liefde steeds uitging naar de medemens 
en die vanuit een d iep-gelovige instelling 
steeds klaar stond voor ar:ideren. 
Voor degenen, die haar van nabij hebben 
gekend , was zij een voorbeeld van chris
tel ijke geloofsbeleving, van beminnelijk
heid en goedheid, van vredelievendheid en 
dienstbaarheid. Zij kon echt bl ij zijn met 
en genieten van al het goede en schone, 
dat God haar schonk. Zij leefde zo, dat 
zij steeds voorbereid was op haar sterven . 
Wij mogen dan ook vertrouwen, dat haar 
ontmoeting met haar Heer een ontmoeting 
was van diepe, intense vreugde. Want zij 
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was de goede, getrouwe dienstmaagd van 
haar Heer en van haar medemensen, die 
het woord mocht vernemen: ,,Ga binnen 
in de vreugde van uw Heer". 
Lieve kinderen en kleinkinderen , ik heb 
jullie een voorbeeld nagelaten , opdat jul
lie zult doen , zoals ik jullie heb voorge
daan. Leeft zo , dat wij elkander mogen 
terugzien in Gods heerlijkheid. 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden bij het zo plotseling overlijden 
van onze onvergetel ijke moeder, behuwd-, 
groot- en overgrootmoeder, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

FAMILIE FR IELINCK 

Beuningen, februari 1978 
Hakenbergweg 20 


