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Wij willen een fojne en goede heronnering 
bewaren aan onze lieve moeder en oma 

t MARIA GEZINA AVESKAMP 
weduwe van ANTONIUS OPHUIS 

Moeder werd te Denekamp geboren op 5 Juno 
1913 en kwam door haar huwelijk naar Hengelo ov. 
waar in het gezon vijf kinderen werden geboren 
En hóe groot was haar zorg en inzet voor dot 
gezon. Haar man en haar konderen waren haar 
alles, en geen werk of karwe• was haar te zwadr 
of te veel ZIJ hield zielsveel van haar man en 
kinderen en later ook van de anderen en de 
klemkinderen Daarbij was zoj heel goedmoedig en 
geliJkmatig van karakter, met een normale goede 
gezondheod, zodat zij tot veel in staat was 

Op gelijke wojze had zoj vanuit haar eogen over· 
tuigde geloofsbeleving een grote zorg dat haar 
kinderen gt>lovlg zouden worden en bliJven. De 
overdracht van haar geloof beschouwde zoj als 
een heilige plicht. Moeder had ook een groot 
ver:rouwen in Moeder Maroa en gong ook eens 
op bedevaart naar Leurdes 

Moeder was gastvrij voor wie . ook onverwacht . 
op bezoek kwam En voo•al familie en bekeneen 
waren heeo welkom. 

De zwaKte van vader heeft haar veel verdroet 
gedaan. Z\J had zulke mooie verwachtingen van 
de oude dag, die daardoor niet In vervulling 
konden gaan. Moeder hie ld ervan netjes en mooi 
In de kleren te zitten, en van uitstapjes. hoe 
kleon dan ook Toen ze met vader naar Backen
hagen verhuosde, was dat voor haar een moeiliJke 
overgang, temeer, daar zoj toen al geestelijk wat 
zwakker werd. Het sterven van vader heeft zij 
nauwelijks kunnen verwerken. 

Moadar werd steeds mond er mededeelzaam steeds 
meer zwijgzaam. en vaak zat ze maar wat stille
IJes voor zich uot te kuken, als wiJ op bezoek 
kwamen. Dat voelden wij als een soort verwijde
rong, als een soort heengaan. W\J kregen daardoor 
geen echt contact meer met haar 

Wegens omstandogheden moest moeder worden 
overgebracht naar het Dr. P C. Borsthurs, en dat 
heeft ze goed begrepen. Ook al was de opvang 
daar voortreffelijk . en de verzorging en menselijke 
benadering erg goed en prettig toch heeft zij d ie 
overgang noet meer kunnen opbrengen Snel 
werden haar krachten zwakker 

ZIJ werd gesterkt door de H. Ziekenzalvong, en 
wV hebben nog zo gehoopt op en gebeden voor 
een herstel van krachten. maar het heeft niet 
meer zo mogen ZiJn. Heel rustog overleed moeder 
op 11 maart 1986 on de leeftoJd van n 1aar 

Voor moeder vierden we de Uotvaartmls In de 
parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van A ltijd
durende Bijstand on Hengelo ov op t7 meert. en 
daarna brachten we haar naar het crematorium te 
Usselo 

Voor nu en voor eeuwig moge zij rusten in de 
vrede van Chrrstus, en in het andere leven met 
vader en met alle overleden lamolieleden gelukkig 
zijn 

Lieve moeder en oma. van harte bedankt voor 
alles wat u voor ons betekende. 

En met dit gedachtenisplaatje willen wij u beden· 
ken voor uw meeleven met moeder en met ons 
boj haar overlijden. 

De kinderen en kleonklnderen 


