
~;enirt a m htt fn•tn 6tnut liet fwen 
/Îtt vfitgt voorbiï en fut áuurt maar even. 

Een dankbare herinnering aan 

Martha Eskes-Wolters 

echtgenote van 

Gerrit Eskes 

ZIJ werd te Oldenzaal geboren op 22 maart 
1936, en overleed toch nog onverwacht op 30 
september 1994 in het Streekziekenhuis Mid
den Twente te Hengelo Ov. Op 5 oktober 1994 
hebben we haar begeleid naar het crematorium 
"Almelo", waar de crematie plaatsvond. 

Mama, jou herdenken zou een boekwerk kun
nen vullen. Een levensboek met pijn en vragen, 
maar ook met wilskracht en veel tederheid. Je 
was een vrouw die zelf nooit op de voorgrond 
wou treden. Je stond voor iedereen klaar, vooral 
voor je man was je een betrouwbare en lieve 
echtgenote, want32jaar heb je lief en leed met 
hem samen gedeeld. Je kinderen en je kleinkin
deren waren alles voor jou, Je had er ook alles 
voor over als ze maar bij waren, je had een hart 

van goud voor de familie en de buurt. f'-1,o::IT''lnd 
deed ooit een tevergeefs beroep op Je als ze Je 
nodig hadden. We zullen Je missen, maar nooit 
vergeten. 

'Dt J{ur f..uft vof fie(dt :::.ijn arnum geoptruf 
en li«jijegerotpen. 'Xirufnu i..' fret ttJd 

voor 1,1at je gefovtná, vo(li.aráe,r,( t11 Fiopm,t 
::-0 gr<U1fj 11.rou ontvangm: tÛ k[oon na de .<trl_Ï,{. 
Xpm 61nntn je p(aats is 6treid. tn U;_ 1,wfu 

nu n111fJjt on.tuiak.fn uit t .::Mirt ,'On át n.aclit' 

'En Jfrj di.e vof fi.ef ál Zij11 f.:jná lie~ft ontvangen 
kJnt oof;_ons veráritt, ons gemL<, on.:t pijn; 
Jlij troost on..< tn ::egt· 'Jf;_zaf 6fip•tn vtrfange11 
tot af mijn gefitf átn 6!ï My ::uffm .::yn; 

liet duurt n.i.et ;:,o{ang meer, tfa11 viu ,f;_Fitt fu.,t 
mtt áit tot liet tin.át tot trou1,1 ::ijn gewee.<t( 

Voor de vele blijken van belangstelling onder
vonden na het plotseling overlijden van mijn 
lieve vrouw en onze zorgzame ma en oma, 
zeggen wij u onze hartelijke dank. 

G.J. Eskes 
Margret en Johann, Chantal, Maikel, Nicole 

Angela 




