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Dankbare herinnering aan 

ALI GOLDSCHMIDT-VERGEER 
echtgenote van 

JOSEPH GOLDSCHMIDT 

Geboren te Enschede, 4 april 1914. 
Overleden, gesterkt door de Zieken

zalving op 19 augustus 1988. 
Na de Eucharistie in de St.Jozefkerk 

op 24 augustus d.a.v. vond de 
crematie plaats In Usselo. 

t 
ALI werd geboren in een groot gezin, 
waar ze al vroeg leerae · zorgzaam 1e 
zijn, een eigenschap die ze heel haar 
leven heeft behouden. Want toen haar 
man Joseph werd opgeroepen voor 
militaire dienst in Nederlands Indië 
en nadien vele jaren in beslag werd 
genomen door zijn vele taken in het 
onderwijs. was zij het die als een 
echte "sterke vrouw" en een echte 
moeder de kinderen Joost en 
Willemien opving. 

Maar ze kon ook volop genieten 
van alles wat het leven biedt: van de 
vele vrienden van de "Schouwburg
club": van muziek en de bloementuin 
waarin ze zoveel uren doorbracht. 
Maar vooral van de vacanties in het 
buitenland. 

Alle wensen die ze nog haa konden 
niet meer worden vervuld. Want begin 
1985 deed zich haar ziekte gevoelen, 
die haar steeds meer in haar moge
lijkheden beperkte. 

En al liet ze zich wel eens ontval
vallen : "Het ergste is, dat ik niks meer 
kan doen" ; niemand kon vermoeden 
hoe moeilijk zij het daarmee gehad 
heeft. Begrijpelijk dat ze, na alle dap
perheid, tenslotte de dood als een 
bevrijding zag. 

Maar als diep-gelovige vrouw hoopte 
ze niet alleen op een bevrijding ván 
haar ziekzijn, maar ook op een bevrij
ding tót een leven bij God, Die alle 
verlangens van een mensenhart kan 
vervullen. - In dit geloof willen we 
haar volgen en uit handen geven. al 
is het met veel pijn. 

God Zelf zal haar nu opnemen in 
Zijn Stad, het nieuwe Jeruzalem, waar 
Hij een "God-met-haar" zal zijn. 

(Apoc. 21 .1-5) 

We danken allen hartelijk die in de 
tijd van moeders ziekte en in de 
dagen van haar overlijden en uitvaart 
met haar en ons hebben meegeleefd. 

J. Gofdschmidt 
kinderen en kleinkinderen. 




