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Dankbare herinnering aan 

t GERDA MARKSLAG-BADART 

Geboren te Hengelo ov op 18 november 
1933. Ze overleed 5 maart 1986. 
Op 7 maart d o.v hebben we haar lichaam 
tar ruste gelegd op het r k . kerkhof te 
Hengelo ov 

In een ontroerend samenz•Jn b•J de ziekenzal
ving op 2 maart hebben we afscheid ven Mama 
genomen Ze wist dot het noet langer gong en 
daarom schokte ze z•ch on het onvermijdelijke. 
Moed sprak er uot haar overgave Op dat mo
ment had ze voor oeder van ons nog een per· 
soon •Jk woord 
Zes )aren na het overliJden van Papa moeten 
we haar nu ook loslaten terwiJl we haar nog 
zo hard nodig hadden Het valt ons zweer. 
Als een sterke en wojze vrouw en een lieve 
moeder heeft ze deze zes jaren haar gezin al
leen geleod. Ze woat een goede band In heer 
gezin en met ieder van ons te bewaren tege 
lijkertijd ons opvoedend tot grote zelfstandig· 
heid. We zijn haar daar dankbaar voor. 
.. We hebben het samen fijn gehad" Mei recht 
kon ze dat die tweede maart zeggen Het wás 
fojn daar In dat ouderlijk huls met ziJn vele her
Inneringen. Ze ia voor ons een onvergetelijke 
moeder. We moeten haar nu loslaten en tege
IUkertijd houden we in Ons leven haar altijd 
vast. zo ook dat al les dat ze met papa ons 
voorleefde. 
.. BelangrUk Is niet alleen de weg die je gaat. 
mJar ook het spoor dat je achterlaat". 
Dankbaar zijn we voor de weg die papa en ma
ma ons voorleefden. ZIJ hebben voor ons een 
goed spoor uitgezet WIJ zullen on& best doen 

We durven ook vertrouwen dat mama nu thuis 
is bij de hemelse Vader In wie ze geloofde. En 
in het huis van die Vader Is ruimte voor velen . 
Daarom bidden we voor haar: 

Cod. CU zijt geen Cod ven doden 
maar van levenden. 
Laat het zoen dat U onze Vader bent 
Maak het waar aan mama 
en houdt ook ons vast 

t.:oeder van Altijddurende Bijstand 
bod voor haar 

Wij ZiJn U erg dankbaar voor uw medeleven en 
belangstelling tijdens de ziekte en bij het over
lijden van onze lieve moeder. 

Hengelo ov, maart 1986 
Lijsterweg 93 
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