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Wilt u in uw gebed gedenken 

GEZINA MARIA WILMINK 

Zij werd geboren te Lonneker op 10 augustus 1887, 
waarna zij al heel spoedig door het H. Doopsel 
werd opgenomen als lid van de grote katholieke 
kerkgemeenschap. Nadat ze in haar ernstige ziekte 
gesterkt was door de sacramenten van de zieken, 
overleed zij te Hengelo 10) op 5 mei 1964, haar 
bevrijdingsdag van lijden en ziekte. Na een plech
tige uitvaartdienst in de Raphaëlkerk werd haar 
lichaam op 8 mei bij haar familie te ruste gelegd 
op het r . k. kerkhof te Hengelo, waar het wacht 

op de glorievolle verrijzenis . 

God heeft haar een lang leven hier op aarde 
geschonken, dat ze steeds in grote dankbaarheid 
wist te waarderen . Ze zocht het ware geluk niet 
in opwellende dingen, maar in het gewone werk 
van iedere dag. Al haar mensel ijke krachten heeft 
zij daarvoor ingezet, zonder zichzelf een ogenblik 
te sparen. Ze hield van de dieren, die ze met 
zoveel toewijding verzorgde; ze was innig gehecht 
aan de grond, die iedere zomer weer zijn goede 
vruchten voortbracht . Dan gevoelde zij zich dichtbij 
God, de Gever van al het goede en schone . Maar 
bovenal leefde ze als een goed mens, ze stelde zich 
gaarne open voor een ander, vol belangstelling 
voor iedereen, die nader met haar in kontakt 
kwam . Toen in de laatste jaren geleidelijk haar 
krachten afnamen en langzaam het leve nseinde na
derde, legde zij zich daarb ij neer in groeiende 
overgave aan Gods wil. Daarbij bleef ze vol in• 
teresse meeleven met alles om haar heen, terwijl 
zij bijzonder dankbaar was voor de goede zorgen, 
die haar huisgenoten haar vooral de laatste jaren 
vol liefde gaven . 

We vertrouwen dat God haar na de vele arbeid 
de eeuwige rust zal geven . 


