


Jouw handen hebben voor ons gewerkt 
Jouw hart heeft voor ons geklopt 

Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht 
Jouw liefde zal ons altijd in herinnering blijven 

Om nooit te vergeten 

Gisela Ekkelboom-Hörmann 
Echtgenote van Hans Ekkelboom 

Moeder van Sandra en Marcel 
Geboren 19 mei 1950 

in Öschelbronn, Duitsland 
Overleden 30 mei 201 o in Losser 

Gisela is in Öschelbronn opgegroeid in een 
gezin van vijf kinderen. Ze heeft daar een 
gelukkige jeugd gehad. 
In 1970 heeft ze op vakantie in Oostenrijk Hans 
ontmoet en al snel was het voor beiden duidelijk 
dat ze voor elkaar bestemd waren. Een jaar later 
zijn ze getrouwd en dit huwelijk werd bekroond 
met de geboorte van dochter Sandra en zoon 
Marcel. Gisela was een vrolijke, hartelijke, 
optimistische, sterke en eenvoudige vrouw. 
Overal zag ze alleen maar het goede. Altijd 
reikte ze waar nodig de helpende hand zonder 
zelf ook maar op de voorgrond te treden. Gisela 
hield van het leven, de vakanties en nog meer 
van haar gezin. De liefde tussen haar en haar 
man was uniek te noemen. Waar de één was, 
was de ander ook. 
We zullen Gisela dan ook blijven herinneren 
als een vrouw, een moeder, een echtgenote die 
gek was op de mensen om haar heen. 

In het jaar 2000 werd bij Gisela een ernstige 
ziekte ontdekt. In hetjaar 2002 opnieuw. Na alle 
bestralingen en chemokuren had ze gehoopt 
dat ze de ziekte had overwonnen. Tot het jaar 
2008. Opnieuw sloeg de ernstige ziekte toe. 
Dit keer harder dan die keren ervoor. Opnieuw 
kwamen er bestralingen en chemokuren en 
opnieuw heeft Gisela gevochten tot het uiterste. 
De strijd heeft ze niet mogen winnen. 
Op zondag 30 mei 2010 is ze te midden van 
haar man en kinderen vredig ingeslapen. 
Lieve Gisela, lieve mama. Nu we afscheid van 
je moeten nemen, willen we je bedanken voor 
alles wat je voor ons betekend hebt en voor 
alle mooie jaren die we samen hebben mogen 
doorbrengen. Jouw liefde voor ons is niet te 
beschrijven. Jij was de spil van ons gezin. 
Moge onze lieve Heer jou de plaats geven die 
je verdient. 

Lieve schat, rust in vrede. 

Onze speciale dank gaat uit naar onze familie, 
vrienden, buren en medewerksters van Carint 
die ons gezin de afgelopen jaren hebben 
geholpen en bijgestaan. Voor uw belangstelling 
en medeleven, zowel tijdens de ziekte als na 
het overlijden van Gisela, willen wij u hartelijk 
bedanken. 

Hans Ekkelboom 
Sandra en Sander 
Marcel 


