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Wil in dankbaarheid gedenken 

Johanna Albertha Gerharda te Vaarwerk 

Geboren te Enschede op 17 juli 1916. 
Sinds 7 oktober 1993 weduwe van 

Gerhardus Wilhelmus Bevers 
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken 

in de vrede van Christus overleden te 
Enschede op 30 december 1997. 

Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van 't Dr. Ariënstehuis hebben we op 

2 januari afscheid van haar genomen. 

Onze goede moeder en lieve oma kon te· 
rugzien op een welbesteed leven. 
Met hart en ziel heeft zij zich ingezet voor 
haar gezin en vele jaren door allerlei thuis· 
werk een bijdrage geleverd in de toen finan· 
ciëel moeilijke tijdsomstandigheden. 
Ondanks haar lichamelijke handicap maak
te zij zelf altijd de kleding voor haar kinde
ren en bezat zij duidelijk opvallende kwali · 
teiten. 

Zij had een duidelijke eigen wil en zij was 
het, die in huis alles regelde. Maar tegelijk 
was zij heel gastvrij en was iedereen steeds 
welkom. 
Gelukkig met haar klein· en achterkleinkin
deren heeft zij er in latere jaren nog van ge
noten als zij samen met vader er met de au
to opuit kon gaan. 
Zijn dood bracht duidelijk een veel grotere 
leegte in haar leven als zij zelf vermoed 
had, ook al voelde ze zich goed thuis in "'t 
Achtervoort". 
Toen zij bij het afnemen van haar krachten 
besloot om naar 't Dr. Ariënstehuis te gaan 
brak er een moeilijke periode voor haar aan. 
Maar in haar geloof vond zij de kracht om 
alles te aanvaarden zoals God het beschik· 
te. 
Toen de wereld zich opmaakte om oud en 
nieuw te vieren heeft God haar opgeroepen 
voor de eeuwigheid. 
Dankbaar voor alles wat zij voor ons bete
kend heeft vertrouwen wij, dat zij nu van het 
oude naar het nieuwe leven is over gegaan. 
Goede moeder, lieve oma: rust in vrede! 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter 
gedachtenis aan haar. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 




