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Dankbare hennnenng aan 

Gradus Johannes Aveskamp 

echtgenoot van 

Johanna Geertruida Golbach 

Hij werd geboren te Denekamp op 17 februari 
1912 en overleed, na het omvangen van het Sa
crament der Zieken, thuis aan de Sombeekweg 
op 5 december 1994. We hadden hem 8 decem
ber, het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvan
gen, voor het laatst in ons midden tijdens de vie
ring van de H. Eucharistie en hebben hem daar
na begraven op het kerkhof van de St. Nico
laasparochie te Denekamp. 

Na een welbesteed leven vol zorg voor zijn ge
liefd gez1n IS Gradus Aveskamp m rust en over
gave overleden. Biddend hebben WIJ hem onder 
tranen u1t handen gegeven 1n het vaste vertrou
wen dat God hem binnengeleld heeft 1n z1jn Rijk . 
Jezus, m wie hij steeds al ZIJn vertrouwen heeft 
gesteld, is voor hem nu de Vem1zenis en het le
ven . Dit geloof neemt onze droefheid niet weg, 
maar geeft er wel beteken1s en mhoud aan . Het 
meest zal h1j gem1st worden b11 moeder. 47 Jaar 
waren vader en moeder met elkaar getrouwd; 
lief en leed met elkaar gedeeld en zo 1nnig met el
kaar verbonden, dat zij n1et langer twee. maar 

één met elkaar geworden waren. 
De kinderen zullen de lege plaats van vader voe
len. Hij is een strenge vader geweest en kon toch 
moeilijk neen zeggen. Zij waren hem alles en kon 
met gepaste trots over hen spreken. De kleinkin
deren zullen hem blijven herinneren als een lieve 
en leuke opa . Ook in de familie zal zijn heengaan 
gevoeld worden . Gerard Aveskamp was van een 
generatie, die hard werken en sober leven van 
JOngsafaan is bijgebracht. Naast het werken op 
ZIJn boerderijtje was hiJ 26 jaar chauffeur biJ tOu· 
nngcarbedrijf Snoe111nk en daarna w erkzaam biJ 
poeher Weustmk-ter Brake. 
In 1992 werd hij nog gehuldigd door de A .B. T.B. 
vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap. Het leven 
was hem dierbaar en tot het laatst probeerde h1j 
hier midden in te staan. Een kwaadaardige ziekte 
van ruim een jaar heeft het hem daarbij niet ge
makkelijk gemaakt. Graag was hij bij ons geble
ven, maar wij geloven dat hem nu een nieuw en 
onvergankelijk leven is geschonken. 
Gerard Aveskamp deelt nu in het eeuwige Licht, 
dat met Kerstmis weer onder ons wil sch11nen. 
Moge dit Licht hem verlichten in eeuwigheid . 
Maria, Moeder van Kevelaer, wees onze voor
spraak. 

Voor uw deelneming en medeleven ondervon
den tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva· 
der en opa betuigen WIJ U onze oprechte dank. 

Familie Aveskamp. 


