


Wat was zij sterk en arbeidzaam, 
wat heeft zij voor ons allen klaar gestaan. 

Zorgzaam was heel haar leven, 
opgewekt is zij tot het eind gebleven. 

Flink wil zij nu dat wij ook zullen zijn, 
maar afscheid van haar nemen doet ons pijn. 

(door moeder uitgezocht) 

t 
In dankbare herinnering aan 

Gezina Maria Caecilia Noordink - Vos 
weduwe van Herman Noordink 

* 22 november 1915 t 2 mei 2003 

Na de uitvaartviering op dinsdag 6 mei in de 
St. Stephanuskerk te Borne, hebben wij afscheid van 
haar genomen in het crematorium te Usselo. 

Voor de vele blijken van medeleven voor onze moeder 
en oma, willen wij u graag hartelijk danken. 

Kinderen 
Kleinkinderen en Achterkleinkinderen 

Haar leven is niet altijd gemakkelijk geweest. Reeds 
op 5 februari 1951 verloor zij haar man Herman 
Noordink, terwijl het jongste kind nog geboren moest 
worden. Vele tegenslagen heeft zij overwonnen. Zij 
heeft haar vier kinderen met veel liefde en zorg 
opgevoed in een moeilijke tijd. Zij kon met weinig 
middelen haar kinderen en de rest van de familie 
gelukkig maken. Zij stond altijd voor iedereen klaar, 
terwijl zij zelf vaak tekort kwam. Toen de kinderen 
uit huis gingen leerde zij Bernard Bomers kennen. Na 
een kerkelijke huwelijksinzegening gingen ze 
samenwonen. Helaas heeft zij hier ook niet lang van 
mogen genieten, omdat Bernard al na negen maanden 
overleed. Na deze tegenslag trok zij bij haar jongste 
dochter Herma en schoonzoon Cas in. Hier heeft zij 
tot het laatst toe geholpen met de huishouding en de 
slagerij. De verzorging door haar dochter Herma en 
overige huisgenoten is voor haar van onschatbare 
waarde geweest. Zelfs toen haar gezondheid te wensen 
overliet, kon zij in de voor haar vertrouwde omgeving 
blijven. 

Er zijn veel dierbare en lieve herinneringen en we zijn 
oprecht dankbaar dat zij, ondanks haar afnemende 
gezondheid, zolang in ons midden mocht zijn. Zij was 
een vrouw, moeder en oma die ons allen altijd op 
handen gedragen heeft met haar lijfspreuk; "je moet 
niet achter - maar vooruit kijken". Trots was zij niet 
alleen op haar kinderen, maar vooral ook op haar 
klein- en achterkleinkinderen. Eendrachtig haar 
gelovig vertrouwen dat God haar opneemt in zijn 
oneindige liefde, nemen wij vol dankbaarheid afscheid. 


