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In vrede 

Geertruida Maria Olde Beverborg 

weduwe van 

Gerhardus Johannes Kwekkeboom 

Zij werd 10 juli 1914 te Overdinkel geboren. 
Zij overleed er gesterkt door het Sacrament der 
Zieken op 28 oktober 1997. 
Op vrijdag 31 oktober werd ze te ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof aldaar. 

Een vrouw, geboren en getogen in Overdinkel. 
Na een huwelijk van bijna 40 jaar waarin zij lief 
en leed met haar man deelde, 15 jaar weduwe. 
Doch niet alleen, omdat haar zoon Johan nog in 
huis was, voor haar kon zorgen, de boodschap
pen deed en haar met de auto overal heen 
bracht. 
Een vrouw die hield van de kleine genoegens 
van het leven, van kaarten en bingo. Een moe
der, groot- en overgrootmoeder die alle verjaar
dagen goed bijhield, voor groot en klein belang
stelling had en met hen meeleefde, getuige de 
vele foto's in haar huis. 

Dankbaar was ze voor het feit dat ze dit jaar -
tussen 2 ziekenhuisopnames in - toch nog het 
huwelijk mocht meemaken van twee van haar 
kleinkinderen. 
Een vrouw, heel gewoon en eenvoudig, die de 
dingen zei zoals ze waren en er niet omheen 
draaide. Die op de plek waar ze leefde, pro
beerde te geven wat ze kon. 
Een gelovige vrouw ook, die als vurig vereerster 
van Gerardus 40 jaar lang diens kapelletje bij
hield in het processiepark achter haar huis. 
Een moeder met groot vertrouwen in Maria, 
wier beeld vóór in de kamer stond. 
Na een wonderbaarlijk herstel in het voorjaar is 
zij stil van ons heengegaan naar ook die wereld 
met een kerkelijke horizon, zo kenmerkend voor 
haar als luisteraarster naar de kerkradio. 
Nu mag zij na gedane arbeid in vrede leven in 
dat land van het Eeuwige Licht waarin zij in haar 
eigen huis tussen zoveel kaarsen uit Kevelaer, 
Lourdes en Overdinkel zo vast geloofde. 

Wij betuigen u onze hartelijke dank voor uw 
meeleven en belangstelling na het overlijden 
van onze lieve moeder, groot- en overgroot
moeder. 

Familie Kwekkeboom. 


