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Gedenk in uw gebeden 

Johanna Maria Aveskamp 
sinds 21 november 1984 weduwe van 
HENDRIKUS JOHANNES GRONDMAN. 

ZU werd geboren op IS november 1909 in 
De Lutte. Na op 16 januari 1985 te zijn voor
zien van de H.H. Sacramenten der Zieken, 
overleed zij op 17 januari 1985 in het R.K. 
Ziekenhuis te Oldenzaal. Op 21 januari d.a.v. 
werd haar lichaam re rusre gelegd op het 
R.K. Kerkhof in De Lutte. 

Moeder is vr[j onverwacht van ons heen · 
gegaan. nog geen twee maanden na het 
overlijden van haar man. met wie zij zo 
lang samen mocht z[jn. 
Reeds op 13-jarige leeftijd kreeg z[j de zware 
taak van de huishouding. nadat haar moe
der was overleden. Deze onbaatzuchtige 
Inzet heeft zij haar hele leven gehouden. 
Haar diepe geloof in God en haar sterke 
wil om verder te leven voor haar gezin, 
hebben haar ernstige ziektes doen over
winnen. 
Haar leven werd gekenmerkt door 'n grote 
bezorgdheid voor het welzijn van haar man, 
kinderen en kleinkinderen. Vooral haar blij 
moedigheld zal In onze gedachten blijven. 

De slepende ziekte, die zich openbaarde 
kort na her overlijden van vader, heeft zij 
niet kunnen overwinnen. 
Het moet haar deugd hebben gedaan. dat 
de kinderen en kleinkinderen b[j haar aan 
het sterfbed waren. In hear volle bewust · 
zijn heeft zij van ons afscheid genomen. 
om zich daarna volledig over te geven aan 
God. 
Moge God haar belonen voor haar Inspan 
ningen hier op aarde met de eeuwige 
vreugde b[j Hem in z[jn Hemelrijk. om weer 
verenigd te z[jn met vader. 
Geef dat wU allen. eens met hen verenigd, 
b[j U gelukkig zijn. 

Voor uw blijken van medeleven en deel
neming welke wij mochten ontvangen b[j 
het overlijden van onze lieve moeder en 
oma. zeggen wij U onze oprechte en 
hartel[jke dank. 

Uit aller naam: 
Gerrit, 
Riet, Ben. 
Bob. Felke, Loek, Hanneke 


