
Ik kus no0 eens je koude wensen, 
Ik slred no0 ec.-ns je koude hand · 
Des moeder- God zal je ontvangen! 



Dankbaar bewaren wij 1n OI'Ze nerlflflering 

Gesina Geertru1da Maria Aalhers 

Sedert 17 februari 1974 wedlM'e van Jan Hendnk Aalbers, 
geboren op 6 december 1930 te Losser en te Oklenzaal 
overleden op 63-jange 'eeft1Jd op 24 november 1994 . 
Tijdens de Uitvaartviering op dinsdag 29 november 1n de 
St. Antoniuskerk hebben wij afscheid van haar genomen en 
haar begraven op het Algemeen Kerkhof aan de Henge· 
losestraat 

Voor haar vr1enden en be~enden was zij S1ny, een vrouw 
van weinig woorden. Bij haar ging het om daden. Z1j heeft 
geen gemakke!iik leven gehad. Reeds OP 44-ja~ge leeft•jd 
verloor ze haar man. Ze bleef achter met haar drie kinderen 
Conne, Frank en Arjan. voora, de beg1n)8fen waren voor 
naar zwaar en moei Jk. Ze !<on het ruieen n'et aan. Armoede, 
zorgen en verdnet waren haar oeel. Dertien jaren heeft ze 
z1ch afgesloten van de bUitenwereld. Ze was eenzaam en 
anderen wilde ze niet met haar problemen opzadelen. 
Zo goed en kwaad als dat ging, probeerde ze de problemen 
zelf op te lossen. 

In 1g79 kwam Zij blï het Rode Kruis. Oot werd een deel van 
haar leven. Haar wens was dan ooi< in het uniform van het 
Rode Kr1.11s begraven te worden. Na de eenzame jaren, 
haalden vr1enden haa.! u.t hUJs en namen haar mee naar 
Jambor. Dat is als het ware naar tweede hu1s geworden. 

Kaarten, grappen en 9rolen: dat deed haar goed in haar 
moei!';k bestaan. Veel vr1jwiligerswet1< heef: z.j verriCht o.a. 
voor de Raaooud-mavo, De Hooge Lucn:, De Be.;rs en in 
oe kan;;ne van Ouick '20. 

Ze was eerlijk, humorist1scn en recht voor de raap. Haar 
z1nnen waren kort, maar kernachi1g. Als ze het ergens niet 
mee eens was, of als je bij haar niet zo in de smaak viel, 
kreeg je dat, meestal met een kwinkslag, te horen. 
Een bekende uitspraak van haar was: 'Doar kump den tuffel 
ok weer an.' 

Ook z.e~ten bleven haar niet bespaard Ze had een zwak 
hart e'l de slopende z,ekte kanker ging niet aan haar voorbij. 
U.teinde ~l< is dat haar dooc geworden. Omringd door haar 
kinderen en goede vrienden IS ze van ons heengegaan. 
Een onvolwaardig leven was voor haar geen leven. 
Daarom gaf zij de strijd op. 

We zullen haar blijven herlflneren als een oprechte, eerlijke, 
maar gesloten vrouw. S•ny, dat je mag rusten in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven na de dood van onze r eve 
moeder, schoonmoeder en oma. zeggen wij U onze op
rech:e dank. 

Kinderen en k!e1nkinderen 


