
Een dankbare herinnering aan 
ANTONIAALBERTA BEUWER 

weduwe van Gerrit Wippert 

Zij werd geboren 1 juli 1907 te Heeten. 
Wij moesten 15 juli 1995 afscheid van haar 
nemen en wij hebben haar 20 juli begeleid 
naar het R.-K. kerkhof te Heeten. 

Deze lieve moeder, oma en overgrootmoeder 
is niet meer bij ons. De laatste tijd had het 
leven haar niet veel meer te bieden en ver
langde zij naar de dood. Omringd door haar 
kinderen heeft zij het sacrament van de zie
kenzalving ontvangen en in hun nabijheid is zij 
ook rustig ingeslapen. Haar lange leven is als 
een kaars opgebrand. Bijna 3 jaar is zij liefde
vol verzorgd in het verpleeghuis "de Hartkamp•. 
Haar levensweg is niet altijd gemakkelijk ver
lopen. Haar man heeft zij heel vroeg moeten 
missen, zo stond zij alleen voor een groot 
gezin. De zorg die zij om haar verstandelijk 
gehandicapte zoon Gerrit heeft gehad. En de 
kinderen die zij vroegtijdig moest missen. Wie 

weet hoeveel zij daaronder heeft geleden. 
Want haar gevoelens kon zij moeilijk uiten. Zij 
was in zichzelf gekeerd en zocht niet Qauw 
contact met andere mensen. Wel vond ztj het 
fijn en gezellig als de kinderen en kleinkinde
ren bij haar kwamen. Er was immers altijd wel 
iets voor hen in huis gehaald. Zij vond het fijn 
door hen omringd te worden, ze konden bij 
haar niet vaak genoeg komen. Haar speciale 
hobby was kaarten, dit kon ze tot in de late 
uurtjes doen. Ook had ze oog voor alles wat 
groeide en bloeide in de natuur. 
De tak van haar leven is afgebroken. De Heer 
heeft voor haar een nieuw huis bereid. 29 jaar 
was zij alleen. En voortaan mag zij met haar 
man en de kinderen die haar zijn voorgegaan 
wonen in het hemels paradijs. 
Wij blijven dankbaar voor het goede dat zij 
voor ons heeft gedaan. 
Heer geef haar de blijvende vrede en vreugde 
bij U. 

DANKBETUIGING 
Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van onze moeder, oma en over
grootmoeder danken wij u hartelijk. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Raalte, juli 1995 


