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In dankbare herinnering aan 

Gerharda Hendrika Elisabeth 
Weustink 

(Ada) 

Zij werd geboren op 5 augustus 1911 in Denekamp 
en overleed, voorzien van het Heilig Sacrament 
der Zieken, op 27 februari 1999 in het 
Verpleegcentrum Twente-Oost te Losser. Op 3 
maart 1999 hebben we haar voor het laatst in 
ons midden gehad tijdens de viering van de 
Heilige Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te 
DeneKamp, waarna we haar begraven hebben 
op het parochieel kerkhof. 

Ada was de oudste uit een gezin van acht kin
deren. Als oudste van een groot gezin had ze 
vanaf haar vroege jeugd een bijzondere zorg 
voor haar broers en zusters. Zorgzaam is ze 
eigenlijk haar hele verdere leven gebleven. Ze 
was daarbij gedegen en rustig, een vrouw ook 
met een heel diep geloof. In het oorlogsjaar 
1943 vertrok zij naar de vroedvrouwenschool in 
Heerlen. Vanaf 1950 tot aan haar pensioen 
heeft zij als vroedvrouw gewerkt in het 
Limburgse Sevenum. Ze was daar zeer gezien. 

• 

Ze leefde met iedereen mee en stond dag en 
nacht voor de aan haar toevertrouwde mensen 
klaar. Ze was zeer plichtsgetrouw. 
Hoewel zij ver weg van Twente woonde en 
werkte, bleef zij een sterke band met de familie 
houden. Ada gaf veel om haar familie. Ze was 
gek met haar neven en nichten. Ze vond het fijn 
als ze bij haar op bezoek kwamen. Voor de 
neven en nichten was het omgekeerd ook altijd 
feest als ze bij tante Ada mochten logeren. 
In 1990 kwam zij terug naar Denekamp. De 
laatste jaren waren nog moeilijke jaren. Het 
~eheugen liet haar langzaam in de steek. Vier 
Jaar geleden moest zij worden opgenomen in 
Oldenhove. Met veel liefde is zij hier al die jaren 
verzorgd. Zij verzwakte steeds meer. Na voor
zien te zijn van het Heilig Sacrament der Zieken 
is zij heel rustig van ons heengegaan. Met haar 
sterven is aan een lang en gezegend leven een 
einde gekomen. 
Het leven van Ada werd gekenmerkt door een 
groot plichtsbesef en een diep geloof. Nu zij de 
grens van de dood is overschreden geloven wij 
ten diepste, dat God al haar inspanningen zal 
belonen, dat zij bij Hem is thuis gekomen en 
voor altijd mag rusten in Vrede. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven 
en uw gebed na het overlijden van onze zus, 
schoonzus en tante. 

Familie Weustink 




