


In liefdevolle herinnering 

Geertruida Aleida Ottink-Weemink 

Geboren 24 juni 1914 in Beckum 
overleden 7 april 2008 te Haaksbergen 

Ze heeft een werkzaam leven achter de rug. Vol met 
littekens van persoonlijk verlies en verdriet. Haar eerste 
man Gerard overleed op 38-jarige leeftijd en ook haar 
oudste zoon Jantje verloor ze op slechts 5-jarige 
leeftijd. Ze hertrouwde met broer Arnold en zorgde 
voor het gezin onder moeilijke omstandigheden. 
De werkzaamheden op de boerderij verrichtte ze 
onbaatzuchtig met hart en ziel. Later werd haar sociale 
en maatschappelijke betrokkenheid omgezet in bijna 
19 jaar plaatselijke zowel als regionale bestuursfuncties 
bij de Boerinnenbond, later KVO geheten. Op de 
boerderij was zij het degelijke anker en heeft ook opa 
Ottink tot zijn dood op 96-jarige leeftijd verzorgd. Bij 
Ottink-Mulder was dankzij haar verdienste het sociale, 
warme trefpunt voor jong en oud. Moeder mocht graag 
diverse bedevaarten bezoeken en was vaste gast in 
Kevelaer, waar ze zelfs met (schoon) zussen naar toe is 
gefietst. Die fietstochten werden later uitgebreid met de 
sjoelmiddagen samen met zusters en schoonzussen. 
Daarbij ging het er geregeld fanatiek aan toe, maar per 
saldo bleef het een hechte vriendinnengroep, die elkaar 
immer steunde. Als trotse vrouw raakte moeder geknakt 
door een gecompliceerde operatie, waarbij haar 
lichamelijke vermogens fors werden aangetast. Dat was 

zo'n 16 jaar terug het begin van een moeilijke periode, 
want ze wilde de onafhankelijkheid niet opgeven. 
Beetje voor beetje werd de vitaliteit ecbter minder. 
Na het ziekenhuisverblijf volgde opname in't Wieden
broek en later kon ze gelukkig in het Saalmerink nog 
een stukje privacy behouden. Daar heeft ze de laatste 
9 jaar -naar omstandigheden- nog een gelukkige tijd 
gehad, waar haar lcinderen, kleinkinderen, familie en 
bekenden moeder bij toerbeurt vaak bezochten. 
Waar de televisie met het journaal, de voetbal en de 
quizzen haar vertier bracht. Bijna vier jaar terug op haar 
90e verjaardag kwam ze even terug op haar boerderij. 
Werd verwelkomd en toegezongen door kinderen en 
kleinkinderen en genoot volop van de bekende 
omgeving. In oktober 2006 werd ze door de Beckumer 
KYO gehuldigd vanwege haar 60-jarige lidmaatschap. 
Maar het laatste stukje kwaliteit van het leven sijpelde 
beetje voor beetje weg en ze berustte langzaam aan in 
de situatie. Afgelopen zaterdag zette het afscheid van 
haar leven zich onomkeerbaar in en maandag 7 april 
2008 is ze vredig uit dat leven weggegleden. Haar 
vaste, montere afscheidsgroet na weer een bezoek aan 
het Saalmerink blijft ons echter altijd bij; "doe de 
groetjes aan iedereen!" Het was de realiteit. Moeder
oma Ottink zullen we ons herinneren als de sterke 
vrouw die altijd een baken van moed en warmte was in 
ons leven. 

Veel dank aan het verplegend, betrokken personeel en 
artsen van Het Saalmerink. Ook dank aan de hele 
gemeenschap, die met haar begaan was. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


