
In memoriam 
Nu heeft de Heer je thuisgehaa ld; 
zo vroeg al. Zoveel goede dingen 
wou je nog doen. Maar God bepaalt 
wanneer het leven dat w' ontvingen 
in eeuw'ge vreugde overgaat. 
Het sterven in de Heer is leven, 
niet 't breken van de levensdraad. 
maar Hem die draad in handen geven; 
dan, plotseling, zien wij de zin: 
God wond hem op en trok hem in-

BERTUS HENDRIKUS JOANNES 
AVESl<AMP 

echtgenoot van 
Geertruida Femia Berendina Noordkamp 

Hij werd geboren te Hengelo (0.) op 
5 januari 1938. Na een zeer ernstige 
ziekte overleed hij op 26 december 1992 
te Weerselo, waarna wij afscheid heb
ben genomen tijdens de Eucharistie
viering, op 30 december en hem daarna 
ter ruste hebben gelegd op het R.K. 
Kerkhof te Overdinkel. 

Mijn man verlangde naar het Kerstfeest 
om dat samen te kunnen vieren . Op 
Kerstavond zei hij: ,,Wat hebben we 
een mooie dag gehad." We konden 
toen nog niet vermoeden, dat het einde 
zo nabij was . 

Bert heeft veel geleden, maar met zijn 
sterke wil kon hij zijn ziekte aan. 
Op jonge leeftijd heeft hij zijn vade r 
verloren, dit verlies is voor hem heel 
ingrijpend geweest. Hij had er van ge
droomd in de natuu r te kunnen werken, 
omdat hij zo van de natuur hield. Dit 
was toen niet meer mogelijk, maar met 
een grote w ilskracht en toewijd ing heeft 
hij zich ingezet voor een eigen zaak, d ie 
hij, samen met mij en het personeel tot 
een bloeiend bedrijf w ist te maken. Hij 
heeft er voor gezorgd dat de zaak toe
komst heeft, hij heeft er du idel ijk zijn 
sporen in achtergelaten; we mogen met 
recht en een beetje trots zeggen, dat hij 
een uitstekend vakman was. Zijn liefde 
voor de natuur uitte hij in zijn hobby's; 
hij hield van zijn vogels, vissen was 
zondagsmorgens zijn vaste bezigheid. 
De hond was zijn trouwe vriend . 
In mijn herinnering zal hij blijven leven 
als een nobel mens. Dank je wel, Bert, 
voor wie jij was . 
Veel geluk en vrede in Gods nabij heid. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte 
en het overlijden van Bert, zeg ik u 
oprecht dank. 

Truus Aveskam p 


