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In dierbare herinnering aan 

THERESIA MARIA BELD 
echtgenote van 

HENDRIKUS LAMBER rus J. AVESl<AMP 
Zij werd geboren 19 juni 1932 te Lattrop. Na het 
ontvangen van de genade der Ziekenza lving over leed 
zij 18 januari 197 5 in het r,,k- ziekenhu is te Olden
zaal. Haar li chaam hebben wu 22 Januari d.a.v. te 
ruste ge legd in het parochieel kerkhof te Denekamp 
waar het de blijde verrijzenis wacht. 

Bij het woord vrouw en moeder denken wij vanzelf 
aan een wereld van inrense liefde, van diepe zorg en 
toewijding waarmee het leven dat aan haar werd toe
vertrouwd werd omgeven en gedragen . De handen 
van een ~oeder is het kostbaarste wat op aarde is 
te vinden. 
Zó hebben ook wij onze lieve vrouw en moeder ge
kend. Haar man en kinderen gaf zij alles wat zij maar 
geven kon. God had haar vele talenten toevertrouwd 
en a Is vrouw en moeder bracht zij daarmee een stuk 
hemel op aarde. Wij zijn Gods liefde beter gaan ken
nen, door de liefde die wij van deze ede le mens als 
vrouw en moeder mochten ervaren. 
En nu staan w ij voor het harde afscheid van haar. 
Een verrade lij ke ziekte sloopte haar. krachten en tastte 
haar li chaam dodelijk aan. Toen zu zich bewust was 
van dit aardse levenseinde, geraakte zij niet in angst 
of paniek. Ondanks pijnlijke vermoeidheid wist zij 
rustig met haar man al les te overleggen over het ge
zin en de zorg voor de ki nderen die haar zo dierbaar 
waren. Met haar man durfde zij de dood onder ogen 
te zien omdat zij uit haar diep geloof wist dat het 
wel een aards einde is, maar niet een ei nde voor 
eeuwig; omdat zij vertrouwvo l zich wist over te ge
ven in de handen van God, onze Vader. 
Wij zijn diep bedroefd om al het lief~evol le, goede 
en mooie dat ons nu ontva llen 1s; w u hadden haar 
nog zo bitterhard nodig en zij had nog zóvee l voor 
ons kunnen en willen doen: het doet ons all en veel 
pijn haar te moeten missen. 

Toch voelen w ij ook een sterke troost in de gedach
te aan deze lieve vrouw en moeder; dit za l nooit ster
ven in ons. Troostend is het ook te weten dat God 
haar als enge l van liefde bij zich heeft genomen, dat 
zij altijd onze vrouw en moeder blij f, dat zij vanuit 
de hemel onze moederlijke voorspraak zal zijn, dat 
wij eens weer verenigd worden in het hemels.e ge
zinsleven van God. Haar voorbeeld zul len wu ter 
harte nemen, want wij weten dat wij dan nauwgezet 
doen wat God mag verwach ten van een mens. 
Mijn lieve man en kinderen, ik ga jullie nu verlaten: 
het is hard en woorden sch ieten hier tekort, om al
les te zeggen wat wij voe len. 
Weest hartelijk bedankt voor al le liefde en aanhan
kelijkheid die ik van jullie m.ocht ondervinde.n to~n 
ik zo gelukkig in ons aller gezm was en later in mun 
ziekte. Moge God het jullie belonen en weest dan 
getroost door de gedachte dat God mij be loont om 
al het goede dat ik als vrouw en moeder voor Jullie 
mocht doen. 
Eens komen wij weer samen en aan dat geluk komt 
nooit een einde meer. Tot wederziens 1 

Moeder Maria , breng haar naar Jezus en wees onze 
hulp. 

Voor uw deelneming, ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn be
minde ech tgenote en onze lieve moeder, 
betuigen wij U onze ha rtelijke dank. 

FAMILI E AVESl(AMP 

Denekamp, januari 1975 
Hopmanstr<1at 9 

J. 8enaeker, Koster, D eneka mp 


