
In dierbare herinnering &an 

GEERTRUID WIJNANDS 
weduwe van 

HENDRIKUS VAN OS 

eerder van JOHANN HEINRICH NOUWENS 

Zij werd geboren te Almelo 18 juli 1904. Zij overleed 
plotsel ing Ie Denekamp 21 december 1980. De crema

tie vond plaats te Usselo 24 december 1980. 

In de dagen waarop wiJ ons voorbereiden op Kerstmis, 
de komst van God in deze wereld, was voor haar het 
moment gekomen waarop zij van de aarde mocht te
rugkeren naar het Vaderhuis van God; daar be leeft zij 
nu de nieuwe geboorte lot hel eeuwige leven. 
WiJ zijn becroefd om haar heengaan, vooral ook omdat 
hef zo ploiseling moe.si gebeuren. Zij van naar kant 
wist dal de overgang van dit leven naar het andere 
leven wel eens onverwachts kon plaatsvinden, zij was 
daarmee vertrouwd; het belette haar daarom niet om 
juist veel aktivite it aan de dog te leggen, om veel 
kontakt met de medemensen Ie zoeken; zij trok zich 
nooit in slille of isolement terug, maar wilde graag 
volop in het leven staan voorzover leeftijd en krach· 
ten dit toelieten . 
De lasten van het leven werden haar ook niet be· 
spaard, maar zij wist ze blijmoedig te dragen en was 
zo tot steun voor allen die haar )eerden kennen e n 
erg waarderen. 
De dood heeft een einde gemaakt aan haar leven hier 
maar wij welen ook dat het voor de gelovige chris
tenmens de doorgang is naar een ander Leven: Het 
eeuwig geluk bij God. Dit geloof en de herinnering 
aan een welbesteed leven zijn voor ons een geweldi· 
ge troost in de droefheid en het gemi s welke ons zijn 
overvalJen. Wij weten vanuit ons geloof óók dat wij 
weer eens samen zullen zijn waar geen droefheid, be
nauwdheid en pijn ons drukke n, waar wij geh eel zullen 
opgaan in het Licht van volmaakt geluk en eeuwige 
Vrede. 

Mijne dierbaren : Ik ga jullie nu verlaten. Weest har· 
felijk bedankt voor alle liefdevolle zorg en aanhz,n
kelijkheid die ik van jullie mocht ondervinden. God 
de Hoer ztJI het niet onbeloond laten. Hij is onze 
Sterkte w,;1ar wij zwak zijn; Hij is onze Rust waar wij 
onrustig zijn; Hij is onze Vrede waar wij verdeeld zijn; 
Hij is o ns Geluk waar wij onvolmaakt zijn . 

Vaarfwél dan en graag tot wederziens bij God. 

Voor Uw deelneming, ondervonden na het overlijden 
van onze beminde moeder en oma betuigen wij U 
onzê oprechte dank. 

FAMILIE NOUWENS 

Denekamp, december 1980. 

J. Benneker - koster Denekamp 




