
Gedenk in uw hart 

Gesiena Maria Olde Daalhuis-Zwartsen 

Zij werd geboren 23 oktober 1914 te Olden
zaal, en zij overleed in het ziekenhuis te 
Enschede 1 7 april 1993 op de leeftijd van 78 
jaar. Na de Eucharistie in de Antoniuskerk te 
Oldenzaal vond de crematie plaats te Usselo 
op 22 april 1993. 

Zij was een fijne vrouw en moeder. Enorm 
zorgzaam en blijmoedig stond zij voor iedereen 
klaar. Je kon altijd bij haar binnenkomen. 
Haar huis was open. Zij was zacht van aard en 
zij wenste ons eigenlijk altijd vrede toe. Pro
blemen en narigheden verwerkte zij zelf, in 
het innerlijk van haar bestaan, waar ze altijd 
een liefdesband had met haar Heiland. 

Zij was niet bang om naar de hemel te gaan. 
De poort ging voor haar open. Ook al was het 
plotseling, we hebben goed afscheid van 
elkaar genomen. Zij bedankte ons. Maar wij 
bedanken haar ook voor alle liefde die we van 
haar mochten ontvangen. 

Dat het mooi voor haar zal zijn in het huis van 
de Heer: een tuin met bloemen die altijd open 
zullen gaan. 

Wanneer de draad steeds dunner wordt, 
en hij glipt U uit handen, 
dan lijkt het moeilijkste moment 
't verbreken van de banden. 
Heb dan geen angst en geen verdriet, 
maar zie het als een wonder, 
dat Hij U uitverkoren heeft, 
dat is toch heel bijzonder. 
Er is geen afscheid zo U weet. 
U hebt erbij gewonnen, 
daar U terugkeert naar de bron, 
waar U eens bent begonnen. 
Al wie verbonden zijn met U, 
die moeten zich bezinnen, 
dat sterven toch geen einde is, 
slechts een opnieuw beginnen. 

Mens van God, 
wees vruchtbaar in je kinderen. 
En ontvang voor heel je leven Gods genade. 
Wij wensen jou vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstel
ling danken wij U van harte. 

Kinderen 
klein- en achterkleinkinderen 

Oldenzaal, april 1993 




