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Gerard Aveskamp 

Pa werd geboren op 5 juni 1919. Na een werkzaam, 
zorgzaam en goed besteed leven, is hij, omringd 
door Anny en zijn kinderen, in zijn ' eigen thuis' te 
Oldenzaal in volle vrede van ons heengegaan op 
3 april 1997. Gerard vond het goed zo. Hij werd 77 
jaar oud. Zijn uitvaart vond plaats op 7 april 1997 
vanuit de Antoniusparochie, waarna we zijn lichaam 
te ruste hebben gelegd op de begraafplaats aan de 
Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Gerard was een bijzondere man, zo heel gewoon, 
een man van wemrg woorden met een groot rncas
seringsvermogen en altiJd hartelijk en open voor zijn 
omgeving. ledereen was altijd welkom, hij vond het 
fijn gezelschap om hem heen te hebben. 
Af en toe vissen met broers en kinderen deed hem 
veel plezier. 
Centraal stond zijn gezin, hij was gek met zijn vrouw 
Anny, kinderen en kleinkinderen. 
Hij genoot als hij kinderen en kleinkinderen iets kon 
meegeven van zijn eigen zakgeld, of samen met hun 
een feestje mocht vieren. 
44 jaar rs Stork zijn werkgever geweest. Jaren van 
noeste arbeid, geen kerncentrale was hem te veel. 

Hoe jammer is het toch, dat Gerard, die zo van het 
leven hield, met name binnen zijn gezin, ziek en zie
ker werd. Het gmg niet meer. Hij wilde niemand tot 
last zijn, repte met geen woord over zijn vreselijke 
pijnen. Hij was dankbaar dat hij thuis in nabijheld 
van zijn vrouw Anny en kmderen met alle hulp af
scheid mocht nemen. 
Pa, wij hebben je met zorg en liefde mogen bege
leiden in je laatste levensdagen. Het was voor ons 
een grote vreugde dit In saamhorigheid voor je te 
mogen doen. Het heeft ons goed gedaan dat wij je 
laatste wens ' of wij allen aanwezig waren', positief 
konden beantwoorden. 

Pa, je hebt je leven, getekend door inzet en door
zettingsvermogen, temidden van ons volbracht. Je 
zei altijd "nich zeurn, gewoon veda goan•. Je hebt 
ons een goede bas1s meegegeven om samen met 
jou verder te leven. 

Onzerzijds, een welgemeend en diep respect. 

Onze bijzondere dank gaat uit naar artsen en Thuis
zorg Centraal Twente. 

Onze dank voor Uw medeleven is groot. 

Anny Aveskamp-Keizers 
Kinderen en kleinkinderen 


