
Sterven is 
je hand uitsteken 
naar God en weten dat 
Zijn hand klaar staat 
om je op te vangen. 



t In ons gebed bl1Jven we 

gedenken 

GESINA MARIA VOS 
Ze werd geboren te Fleringen op 18 Janu

ari 1901 en is , na ontvangen van het Sa

crament van de Zieken overleden op 25 

juli 1987 te Tubbergen . Op 29 Juli Is ze na 

de viering van de Eucharistie 111 de kapel 

van de Ees hof te rusten gelegd op het pa

rochiekerkhof va n Tubbergen . 

Gesina Vos werd geboren en groeide op in de 
prachtige landelijke omgeving van Fleringen . 
Van jongsaf hielp ze mee op de boerderij van 
haar ouders voorzover haar lichamelijke krach
ten het toelieten. Ze was niet sterk van gestel en 
van nature wat teruggetrokken. Ze was diep 
godsdienstig, het geloof van haar vaderen was 
haar heilig. Tot het einde van haar leven hield ze 
hieraan vast. Het was haar goed recht haar 
godsdienst te beleven zoals haar dit van jongsaf 
was geleerd. Toen het werk op de boerderij haar 
en haar huisgenoten te zwaar werd , is ze samen 
met haar broer en zuster gaan wonen in een 
bungalow op de Eeshof. 
Veel mooie, rustige jaren hebben ze daar ge
leefd, ze voelden er zich thuis: een ideale samen
leving, een mooie woning, een groentetuintje 
naast de deur en de kapel dichtbij. 

Een droevige gebeurtenis was het, toen haar 
broer ernstig ziek werd en overleed . Beide zus
ters voelden dit als een groot verlies. 
Door steun voor elkaar en van familie wisten ze 
dit te verwerken . 
Nu opnieuw Gesina is opgeroepen naar de 
hemel zal ook de steun van familie, met name 
van haar zuster en nicht, van buren en bewoners 
van de Eeshof nodig zijn om de eenzaamheid 
van Mina te helpen verwerken . 
Het plotseling overlijden van Gesina was voor 
haar geen onvoorbereid heengaan. Al langere 
t ijd voelde ze zich ziekelijk.Een langdurig ziek
bed is haar bespaard gebleven. 
De overgang van leven naar sterven, van aarde 
naar hemel, heeft ze rustig en in overgave aan 
Gods wil verwerkt. Ze leeft nu voort in de vrede 
en het eeuwig geluk. We mogen dankbaar zijn 
dat ze de leeftijd van 86 jaar heeft bereikt. Dit 
moge een troost zijn voor haar zuster. En wij, 
familie, kennissen en medebewoners willen 
haar blijven gedenken in ons gebed. 

----------------------------
Voor uw medeleven na het nog vrij onverwacht 
overlijden van onze zuster en tante, zeggen wij U 
onze oprechte dank. 

H. G. Vos 
J.C. Wissink - Vos 
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