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Als dankbare herinnering aan 

Gerardus Marinus Aveskamp 
echtgenoot van 

Geziena Geertruida Ribberink. 
H _ werd get·oren on Ootmarsum op 23 juli 1914 
Geheel onverwacht overleed ho_o te Losser op 
12 maart 1980. Na een Euchartstievoer~ng on de 
St. Martonuskerk hebben "'iJ zijn lichaam ter rus· 
te gelegd op het Katholiek kerkhof te Losser. 

Radeloos stonden w11 toe te kijken toen vader 
plotseling en veel te vroeg uit ons midden werd 
weggeroepen. 
Na een toewoJdingsvol, plichtsgetrouw en een zeer 
arbeodzaam leven bereikte hiJ onlangs de pen
sooengerechtogde leeft"d. Van deze toJd heeft h•J 
echter slechts kort mogen genieten. Moello1k kun· 
nen WIJ begriJPen waarom hij heen moest gaan. 
Enoge troost hebben WIJ aan de moo•e heronne· 
r1ngen doe wij aan vader hebben overgehouden. 
Een edel en foJn mens os van ors heengegaan. 
Hoj was een man van weonog wooroen, maar grote 
daden. 
Voor ZIJn vrouw was hij een dierbare echtgenoot. 
Voor ZIJn konderen een zorgzame vader. AltoJd 
stond hoJ k laar voor ZIJn gezin; tol het uoterste 
spande hoJ zich on om goed voor ZIJn konderen 
op te komen en eigen vermoeidheid telde noet. 
De eenvoud waarmee hij wenste te leven moge 
voor ons altijd een voorbeeld blijven. 
Vader. on onze heronnering zul je blijven voort · 
leven als iemand doe altoJd het beste met ons 
voor had en wiens wil het was dat wij elkander 
zouden helpen. 
In geloof en vertrouwen op de Heer geven wij je, 
lieve vader, over In Zitn handen. 

Vrouw en kinderen. dank voor JUllie liefde voor 
miJ BliJft eensgezind met elkaar en weest voor 
elkaar een steun. 

Uw blojk van medeleven bij het heengaan van 
onze lieve en zorgzame man. vader en opa, en 
de laatste eer aan hem bewezen, was voor ons 
een steun en troost. 
Wij ZiJn u hoervoor zeer dankbaar. 

G. G. Aveskamp·Robberink 
kinderen en kleonkind. 


