
Houden we in dankbare gedachten ,5 

Gesina Petronella Gevers 
ZoJ werd geboren in Losser op 28 januari 1903 
Gesterkt door de Söcramtnttn var1 oe zie.er •• 
stierf ZIJ op het feest v~n de H. Cecoha, 22 no
vem1>er 1977. Haar fam1loeieden hebben na een 
Eucharistieviering on de kerk van de H Martinus, 
haar lichaam ter ruste gelegd op het Katholiek 
kerkhof on Losser. gelovi;i •ertrou"•••d op Jezus" 
Belotte van Opstanding en eeuwig leven. Het 
was toen 25 november. 

Hoe rustig en vol vertrouwen kan een gelo"g 
mens zoin levens"1nde zoen nad-ren. G!stukt 
door de gebeden van zoin dwt>aren en ooor de 
zalving van de Heer. 
Z11 kon torugbhkkon op een mooi en zinvol Ie.en. 
dat daarom zo v•eu~oevol was, omdat "I het 
inzette, steeds opnieuw, voor anderen Een goe
de Twentse trad olie leefde on het stukje Gronau
sestraat, waar haar ouderhuis sto.id Al iong 
werd ZIJ een 11oeoe moeder on haar e1qen ge zon; 
een helpende buurvrouN voor de ouder wordende 
buren. Het was een slag voor haar. toen hun 
huisjes moesten plaats mahn voor de uotbrei· 
ding van Losser. Maar ook op haar nieuwe adres 
verzorgde zoj moederhJk een oude kennis, die 
zoek was geworden. 
Niet voor niets bezochten haar steeds haar ken · 
nissen en familie; b1izondtr de jonge neefjes en 
nichtjes, doe veel van haar hielden 

Nu is zij bij de Heei in het Vaderhuis . Hij <lie 
gezegd heeft: Ik was hongerig en JIJ hebt me te 
eten gegeven ; dorstig en 1• gaf me drinken. 
zoek <n je hebt me bezocht Bli1•en we aan haor 
denken in dankb3arhe1d en vroom gebed. 

Voor uw belangstellinq en medeleven. betoond na 
het overlijden van mijn dierbare zuster. schoon. 
zuster en onze tante. betuigen woj U onze op· 
rechte dank 

G J. Ge1ers 
W. G. Gevers-Hann1nk 
Ne ;en en n 1chten 


