
"lk ga over naar eeuwig leven" 

Als dîetbare heriooering aan 
Gerda Bloemer - Greve 

seden 15 augustus 1973 wc:duwe van 
Anton llloemer 

Gerda Greve werd op 28 j uli 1920 in Haaksbergen geboren als tweede 
dochter in het gc-.iin ,.an bakker Gre\'e. l\a baar schooltijd besteedde zij 
een grooi deel v·an haar leven in de win.kei aan de Blankenburgerstraat. 
waar he.t in die tijd hard werken was. Haar huwelijk in 1959 met Anton 
l:Hoemer en de geboorte van hun dochter José brachten haar grote 
' 'reugde: het verlie~ van Anton. na veertien jaar huwelijk daarentegen 
groot verdriet. De jaren die zij woonde aan de Zeedijk en de Dr. Prin~
stra.at waren niet altijd gemakkelijk, maar rij heen daarbij de ~teuo van 
velen gekregen en dat erg gewaardeerd. Het laatste jaar van haar le\'en 
in hel woon- en zorgc-entrum "de Meergaarden" te Eibergen. heen t:ij 
genoten van de aandacht en de vele mensen om haar heen. 
Zij was altijd bezorgd om anderen en de wereld en probeerde op haar 
eigen wij.te uitdrukkirlg aan deie betorgdheîd te geven. Het leven heeft 
haar nic:t altijd gebracht wat i îj ervan \'erwachne maar 1crngkijkend 
7ijn er toch ook de vele momenten van vreugde geweesl. 1 n volledig 
Godsvertrouwen is zij op 2 maart 2003 in "de Meergaarden" 
ovcrkden. 

Bij haar Uitvaartmis t ongen wij het Jic:d dat zijzelf voor de 
uitvaartfüurgie had uitgekozen. He1 lied "de Steppe zal bloeien". waarin 
getongen werd dat datgene dat dood en dor lijkt te zijn. toch eens 
opmeuw tot leven en bloei kom1 bij de Lieve Heer. 

Voor alle blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve en zorgzame moeder, 7eggen wij 
u oprecht dank. In het bijzonder spreken wij grote erkentelijkheid 
uit naar ê!lle personeelsleden en vrijwilligers van "de Meergaardcn''. 
die zo goed voor mijn moeder hebben gezorgd. 

Haak:;bergen, 7 maart 2003 

José Oloemer 
Hans Kasper 


