


Dankbaar gedenken wij 

Gerritdina Johanna Wielens 
echtgenote van 

Bernardus Albertus Eysink 

Zij werd geboren op 16 februari 1912 in Haaksber
gen. Op 3 mei 1989 overleed zij, na gesterkt te zijn 
door het H. Sacrament van de Zieken. Tijdens de 
Uitvaartdienst op 8 mei in de H. Blasiuskerk te 
Beckum hebben wij afscheid van haar genomen 
en daarna haar lichaam te rusten gelegd op het 
Parochiekerkhof te Beckum. 

Voor uw aanwezigheid en blijken van deelneming 
zeggen wij u oprecht dank. 

B. A. Eysink 
kinderen en kleinkinderen 

Toen ze bijna een jaar geleden hoorde dat ze aan 
een ernstige ziekte leed, was dat voor haar een 
zware slag. Toch heeft ze het dapper verwerkt . Ze 
onderging een zware operatie en het zag er even 
naar uit, dat ze zou herstellen. Het ging zelfs zo 
goed, dat we samen plannen maakten voor het 
50-jarig huwelijksfeest op 24 mei. Zover heeft het 
helaas niet mogen komen . De laatste weken ging 
haar gezondheid snel achteruit. 
Hoewel Mama en wij er op voorb.ereid waren dat 
we afscheid moesten nemen, is het toch allemaal 
veel sneller gegaan dan we dachten. Temidden 
van Papa en de kinderen is ze woensdagmiddag 
3 mei vredig ingeslapen. 
Het is heel zwaar afscheid te moeten nemen van 
zo'n lieve vrouw, mama en oma. Ze was er altijd, 
met haar liefde, belangstelling en vooral haar zor
gen. Intens leefde ze mee met het wel en wee van 
haar kinderen en kleinkinderen. Ze bad en duimde 
voor ons bij een examen en voelde zich sterk 
betrokken bij de gezinnen van haar kinderen . 
Ze heeft het altijd fijn gevonden dat ze met Papa 
in Stepelo kon blijven wonen, op de vertrouwde 
plek, waar kinderen en kleinkinderen veel en 
graag op bezoek kwamen . 
Mama genoot volop van de mooie omgeving, _de 
natuur, de tuin en het huis, dat ze tot in de puntJes 
verzorgde. 
Het was fijn om de laatste tijd te kunnen zorgen 
voor haar, die haar hele leven heeft klaargestaan 
voor ons. 
Wij die achterblijven, zullen Mama niet vergeten 
en haar voorbeeld van liefde en trouw in ons leven 
gestalte geven. Zo zal zij onder ons blijven voort
leven. 


