
Een dankbare herinnering aan 

Gerritdina Tiehuis 
die op 24 maart 1908 te Bornerbroek 

geboren werd, 
Zij was precies 51 jaar gehuwd met 

Johann Wilhelm . Vrielink. 
Op 14 juni 1990 overleed zij, na voor
zien te zijn van het Sacrament der 
Zieken, in het ziekenhuis "De Stads
maten" te Enschede. W e hebben haar 
op 19 juni, na een Eucharistieviering 
in de Maria Geboortekerk te Losser, 
naar het crematorium te Usselo bege
leid. 

Nu wij afscheid moeten nemen van 
moeder, van oma.zijn we zeer bedroefd, 
maar tegelijk ook dankbaar. Want zij 
zal in ons allen blijven voortleven, 
zoals zij temidden van ons geleefd 
heeft. Moeder was een sterke vrouw, 
die het zeker niet gemakkelijk heeft 
gehad in haar leven. Z e werd niet door 
iedereen begrepen en dat deed haar 
pi jn. 
Bovendien heeft ze erg veel ziektes 
meegemaakt en doorstaan, zonder veel 
te klagen. Maar zij kwam ze telkens 
weer teboven. 

Het geloof, dat zij van huis uit had 
meegekregen, is haar zeker een grote 
steun geweest bij alle lief en leed in 
haar leven. 
Samen met vader genoot ze jarenlang 
van alle aktiviteiten met de bejaarden. 
En met plezier was ze een aktief lid 
van de dansgroep, 
Ze was zeer zorgzaam voor haar man, 
haar kinderen en kleinkinoeren. Z eker 
ook in de laatste periode van haar 
leven, toen ze getroffen werd door een 
ernstige ziekte. Ze was meer bezorgd 
voor anderen dan voor haarzelf. 
Bewust heeft ze, als een diepgelovige 
vrouw, afscheid genomen van het leven. 
Na het ontvangen van het Sacrament 
der Zieken nam ze afscheid van allen 
die haar dierbaar waren. 
De laatste dagen werd ze liefdevol 
verzorgd in het ziekenhuis. 
We bidden voor moeder, voor oma, dat 
zij nu leven mag in de Vrede en de 
Liefde van God, haar Schepper. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
tijdens haar ziekte en na het overlij 
den van mijn dierbare vrouw, onze 
zorgzame moeder en oma, zijn wij U 
zeer dankbaar. 

J. W. Vrielink 
kinderen en kleinkinderen. 




