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"Ave Maria ..... . 

Met deze woorden denken we aan 

GEZINA MARIA BEBSELER 

weduwe van 

Gerardus Johannes Arendsen 

Omà werd geboren te Weerselo op 19 mei 
1889. Zij ontving met groot geloof het Sac
rament der Zieken en overleed rustig en 
kalm, in de morgen van zondag 9 januari 
1983. 1 n de Paus Johanneskerk te Hengelo 
(o) hielden we de uitvaart op woensdag 12 
januari. Daarna legden we haar te ruste op 
het kerkhof aldaar. 

**** 

Oma was sterk van lichaam en geest. Ze had 
bovendien een diep en hecht geloof. Bijzon
der moedig heeft ze daardoor de vele tegen
slagen in haar leven kunnen verwerken. 
Reeds vroeg stond ze alleen in de zorg 
voor haar gezin. Ondanks veel ziekte en 
moeilijke tijden wist ze haar ideaal, een goe
de opgroei van haar gezin te verwezelijken. 
Haar doorzettingsvermogen, gesteund door 
gebed, was soms onbegrijpelijk groeit. Daar
door, en door haar opgeruimde, eerlijke én 

meelevende karakter, groeide haar leven uit 
tot een groot voorbeeld. 

Oma voelde zich bijzonder één met ons ge
zin, waaruit ze nu heenging, en waarin ze zo 
vele jaren gelukkig leefde, temidden van de 
opgroeiende klein-kinderen. Wij zijn dank
baar dat wij haar zo lang bij ons mochten 
hebben. 

1 n stilte heeft ze het laatste jaar veel geleden 
om het verlies van haar zo dierbare zoon Jo
han. Kort na zijn heengaan werd oma ziek 
en hád soms veel pijn. Daaruit heeft de 
Heer haar nu verlost. 

Oma heeft voor ons allemaal veel gebeden, 
en dat zal ze blijven doen nu ze niet meer 
bij ons is. Moge ze leven voor altijd bij haar 
Heer, en Maria, de Moeder Gods, in wie ze 
tijdens haar leven zo veel vertrouwen heeft 
gehad. 

Oma, rust in vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling tij
dens de uitvaart en begrafenis van onze lieve 
oma, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en klein-kinderen. 


