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Geboren te Hengelo Ov. Op 1december1914. Geheel on
verwacht is zij op 8 mei 2001 van ons heen gegaan, onze 
lieve zorgzame moeder. Na een gezongen uitvaartviering op 
14 mei in de St. Lambertusbasiliek te Hengelo Ov. zullen we 
haar begeleiden overeenkomstig haar wens naar het cre
matorium te Usselo, waar de crnmatieplechtigheid in beslo
ten kring zal plaatsvinden. 

Na een welbesteed leven vol liefde en zorg voor ons allen, is 
ze nog geheel onverwacht uit ons midden heengegaan, deze 
lieve en zorgzame moeder voor ons allen. We zullen haar 
blijven hennneren als een voortreffelijk ech~enoot, een hoog
staande moeder en zoals de meesten haar kenden als 'tante 
Ger of Gerrie" die altijd voor iedereen klaar stond. Niets was 
haar teveel en altijd was ze bezig voor haar gezin, familie, 
vrienden, kennissen of buren. Ze is in haar leven altijd zich
zelf gebleven, rusteloos was ze in de weer voor het geluk 
van haar dierbaren en stond pal achter haar man. Samen 
hadden ze een gemeenschappelijke uitstralingen en vulden 
elkander aan en hadden tijd en aandacht voor ieder, alles 
kon. De laatste jaren van haar leven waren zwaar, het lopen 
ging steeds moeilijker, maar ze bleef volhouden en ze 

besefte dat het korte termijn geheugen haar in de steek liet. 
Maar desondanks ging ze door en had overal foefies op, tot 
het laatst toe was een gesprek nog mogelijk. Ondanks deze 
ziekte heeft ze alles nog bewust meegemaakt en ze wilde 
het maar niet accepteren en straalde tot haar laatste adem, 
deze onvoorstelbare kracht uil 
Gaarne hadden wij gezien dat dit uur voor moeder niet ge
komen was, want wij hadden haar nog zo graag in ons mid
den gehouden, als de band die ons allen mocht verbinden. 
Nu God het anders heeft gewild, leggen wij ons neer bij 
deze beslissing en zijn God dankbaar dat hij moeder heeft 
verlost van een vreselijke langzame ziekte zonder uitzicht 
op herstel. Van ons heengegaan, blijft moeder toch bij ons 
voortleven als iemand die bijzonder begaand was, niet met 
haar eigen geluk, maar met het geluk van haar dierbaren 
met een onuitputtelijke kracht Daardoor heeft moeder be
wezen dat zij Christus boodschap van de liefde heeft be
grepen en voor dit voorbeeld zijn wij haar erg dankbaar. 
Moeder, wij danken U voor het leven dat u ons geschonken 
heb~ evenals uw goedheid en liefde zoveel voor ons en 
anderen heeft mogen betekenen. 
Moge zij nu voortleven in uw nabijheid en over ons waken 
alle dagen van ons leven. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van moeder zeggen wij u hartelijk dank. 

Ronald Schipper 
Gerard en Belinda Schipper. 


