
Nico2 

Elk leven heeft zin 
als men 

I 
I zn vrede sterft 

___ I 



,./lopend op een IW!er:ien in de Hemel" 

In dankbare herinnering aan 

Theodora Gina Lamers-Aalbcrts 
Weduwe van Gerardus Amoldus Larners. 

~amrna werd geboren op 22 maan 1923 te 
Nieuw-Dijk. Na gesterkt te zijn door het H. 
Sacrament der ziekc.:n is ze op 24 december 
2002 in Zutphen O\erleden. 
Haar lichaam werd ter ruste gelegd op zater
dag 28 december op het R.K. kerkhof te 
Baak. 

Na de oorlog leerde mamma pappa kennen 
op de Loilse kermis. Ze trouwden op 31 mei 
1949 en kwamen inwonen bij de ouders en 
broer van pappa in Loil. Hier werden ook zes 
van de zeven kinderen geboren. 
In I 958 zetten z:ij een grote en zeker moeilij
ke stap in hun leven, ze gaan vcrhuizen naar 
Liesset in Noord-Draband. In die tijd een 
hele onderneming, afscheid nemen van fanli
lie en dan ook nog de taalbarrière. 
In de zomer van 1964 keerden ze terug naar 
Gelderland waar Thca geboren werd. 

Als pappa op I april I 974 plotseling overlijdt 
is mamma haar steun en toe\·erlaat kwijt. 
Als dan in I 987 TI1ea ziek wordt, leeft ze vier 
jaren tussen hoop en vrees. 
Moeizaam gaan de jaren \oor haar \·crder 
Mamma heeft thuis nog de 7.org. maar ook de 
steun van Ans en Jan. 
Plezier beleefde ze aan het wandelen met de 
honden, de uitstapjes naar o.a. Praag en 
Oostenrijk en de aan haar afgelegde bezoek
jes. 

De laatste jaren verminderden haar krachten 
en trok te zich steeds meer thuis op de 
Kranenburg terug. Gelukkig beleefde ze daar 
veel plezier aan merug potje Rummikub. 

Na een kort ziekbed is ze temidden van haar 
ki ndcrcn vredig ingt:)lapen. 

Wc willen iedereen bedanken voor het mede
leven welke wij allen mochten ontvangen, op 
welke wijze dan ook. 

Kinderen en kleinkinderen. 


