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Een dankbare herînnerlng aan 

GEZIENA GEERTRUIDA ESKES 
sinds 28 mei 1970 weduwe van 

GERHARDUS JOHANNES GANZEBOOM 

Z ij werd geboren op 14 september 1901 te Bor
nerbroek en na voorzien te zijn van het sacrament 
der zieken overleed zij op 26 juni 1985 in het 
St. Elisabeth ziekenhuis te Almelo. Op 29 )uni 
hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het 

parochiëel kerkhof te Bornerbroek. 

Lieve moeder, in de vroege ochtend van 26 juni 
heeft U, toch nog geheel onverwacht afscheid van 
d it leven genomen. De oproep van God om Hem 
gezelschap te houden had U liever nog wat wi llen 
ui tstel len. Met al Uw kinderen om het ziekbed, 
bij het ontvangen van het sacrament der zieken. 
berustte U erin dat het aardse leven bijna vol
bracht was. Door het geloof in God heeft U 
kracht weten te putten, dit alles te aanvaarden. 
A ls goedgelovige vrouw wist U datzelfde geloof 
over te brengen op Uw kinderen, zelfs in Uw 
laatste nacht werd het gebed niet vergeten. 

Toen zij trouwde in 1926 w ist zij niet dat een 
zware taak haar wachtte . Het kruis dat zij te 
dragen kreeg was niet eenvoudig. Hard heeft ze 
gewerkt in voor- en achterhuis. Moeders taak 
voor het gezin en de boerderij werd extra ver
zwaard door een ongeval dat vader In 1941 over
kwam. Met haar sterke w il en zeer grote werklust 
heeft zij deze moei lijke periode in haar leven 
weten te overwinnen. Veel moeite heeft het haar 
gekost om in 1964 afscheid te nemen van de 
boerderij, maar zij kon b lijven wonen op de plek 
van haar levenswerk en kreeg toen pas echt tijd 
voor haar enige hobby, de groente- en b loemen· 
tuin. 

Haar 10 kinderen heeft zij allemaal op " de plaats" 
gekregen, zoals zij dat zo dikwijls aan iedereen 
met trots wist te vertel len. Moeder is niet meer 
bij ons, wij al len zul len haar missen, " haar 
plaats " is nu bij vader in de hemel. 
Moeder bedankt voor de l iefdevolle zorgen waar
mee U ons hebt omringd, bedankt voor alles wat 
U voor ons hebt gedaan. 
Kinderen en kleinkinderen , leef verder in verbon
denheid met elkaar zoals ik mij verbonden wist 
met jullie, door te mogen leven en werken steeds 
in de nabijheid van één van de kinderen. Bedankt 
hiervoor. 

Voor Uw belangstell ing en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder 
en oma, zeggen wij U onze hartelijke dank. 

Fami lie Ganzeboom 


