
Ter herinnering aan 

GRt SANDERINK • TEN VELDE 

Arnhem, 21 november 1927 
Goor, 15 september 1989 
Op vrijdag 15 september 1989 heeft Gré • 
toch nog onverwacht snel • haar moedige 
strijd tegen de slopende ziekte die haar 
lichaam teisterde opgeven. Uit haar bindende 
liefde voor haar man en haar gezin, heeft 
zij onwaarschijnlijk lang de kracht geput 
voor de ongelijke strijd tegen het onver
mijdelijke afscheid, dat zij wist weg te 
schuiven en uit te stellen. 
Liefde is de stuwende kracht geweest die 
haar leven, haar werken en al haar doen 
en laten heeft gekenmerkt. Liefde maakte 
haar tot moeder van het grote gezin, waar· 
van zij het zorgzame en levenslustige mid· 
delpunt was. Deze liefde, die haar oorspro~g 
vond in haar ongekunsteld en volledig 
vertrouwen In God, maakte haar tot een op
merkelijke vrouw on moeder, die positief in 
het leven stond met grote belangstelling en 
begrip voor haar medemens. 
Haar ge:oof was de leidraad die haar leven 
bepaalde, het was de maatstaf van alles wat 
zij deed en ondernam en het stelde de nor
men van wat zij • ook als moeder • toeliet 
of verw ierp. 
Als vrouw en moeder was zij een boeiende 
persoonlijkheid, die op eigen wijze haar Ie· 
ven inrichtte. Daarnaast wist zij, samen 
met haar man, ruimte te geven aan haar 
in onderli nge liefde verbonden kinderen en 
in latere jaren aan hun ontwikkeling en hun 
gezinnen. Hun geluk was hààr geluk. 

Ook toen ziekte haar reeds tekende vond 
zij de kracht te blijven zingen in het parochie· 
koor en b leef zij verlangen naar de moge
lijkheid te kunnen bewegen en wandelen in 
de vrije natuur. Voor zover haar lichamelijke_ 
toestand het maar en igszins toeliet , bleef ZIJ 
zich inzetten voor de vrijwillige hulpdienst 
en had zij haar inbreng in de oecumenische 
gespreksgroep. Tot het laatst toe bleef ook 
de sterke verbondenheid met haar verdere 
familie haar tot steun en da familie tot 
troost. 
En toen de laatste dagen haar krachten het 
begaven en er geen verbetering te verwach
ten was, heeft Gré het onvermijdelijke aan
vaard en, liefdevol omringd door haar man 
en enkele kinderen , haar leven afgesloten en 
voleind, haar zie l teruggegeven aan haar 
Schepper uit wie zij heeft geleefd en naar 
wie zij in vredige aanvaarding is terugge
keerd. 

We houden van je, 

Gertie, kinderen en kleinkinderen 




