
In dankbaarheid blijven wij denken aan 

Gerda Gertine van der Zouw 

Zij werd geboren op 15 maart 1921 te 
Losser. 
Op 1 oktober 1989 is zij 1n het Antome van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam in 

de Heer overleden. Op 5 oktober d.o.v. is zij 
na een Eucharistieviering in de St. Georgius
kerk te Almelo begraven op het R K. Kerkhof 
aldaar. 

Als Je heel gelukkig bent met elkaar zoals 
Gerda en Riek, als je 39 jaar lang alles met 
elkaar hebt gedeeld. dan 1s het moe iJk 
afscheid nemen 
Gerda was een hele opgeruimde trouwe 
vriendin. Zij was eerlijk en oprecht. Eigenlijk 
bewaren we alleen maar goede herinne
ringen aan haar. Het moet voor Riek een 
troost zijn dat ze een ontzettend mooi 1even 
hebben gehad met elkaar en dat ze ook 
anderen daarin lieten delen. WiJ denken 
aan de vader en de moeder van Gerda, 
maar ook aan vele anderen. Voor haar 
familie was z1J een goede zus en schoonzus. 
een meelevende tante. 
Gerda hield erg veel van de natuur. Hele 

dagen wareri ze 1n de tui~aan de Graven
allee, waar ze intens kon gemeten van alles 
wat groeit en bloeit. Zij kon zich verwonde· 
ren over de hele schepping. Ze bekeek de 
wereld als een gelovige. Z1J had gevoel voor 
het mysterie en had eerbied voor de diepste 
geheimen van het leven. 
Als gelovige had zij wel eens heimwee 
naar de tijd waarin ze voor het eerst naar 
de kerk ging Z1J miste wel eens de eerbied 
maar ze bleef gelukkig zichzelf, een gelovige 
1n hart en nieren met een bijzondere ver
ering voor Maria. Ook tijdens haar ziekte, 
die zo onverwacht een einde aan haar leven 
maakte. vond zij steun in haar geloot en in 

het bidden van de rozenkrans. 
Z1J zal voor ons bliJven leven Wij vergeten 
haar niet. Heel veel dingen van haar, waar 
zij aan gehecht was, zullen ons blijven 
omringen. Zij zal ook blijven levw voor 
God Wij zullen aan haar blijven denken en 
zij zal hoe dan ook biJ ons zijn Moge z1J 
rusten in vrede. 

w,, danken U voor Uw medeleven en belang
stelling na het overlijden van Gerda. 

Uit aller naam. 
H. J M. Meier 




