


Ter herinnering aan 

GEZINA ALEIDA VAANHOLT- BAVELD 

Op 6 december 1897 werd zij geboren. 
Op 30 november 1992 Is zij overleden. 

In 1962 stierf plotseling haar man, 
Hendricus Barnardus Baveld. 

Dertien keer mocht zij het leven door geven; 
drie van deze kinderen gingen haar voor 

naar de verrezen Heer. 

"We moeten tevreden zijn" deze woorden 
heeft onze moeder en oma de laatste weken 
van haar leven vaak gezegd. Ze had nog wel 
graag langer willen reven, maar ze was te
vreden met wat haar ten deel zou vallen. 
Was dit ook niet haar hele levenshouding. 
Zij heeft het geluk en de vreugde gekend van 
een voor onze tijd onvoorstelbaar groot 
gezin. Dat brengt vreugde en zorg met zich 
mee. Voor ieder had ziJ aandacht; zij was er 
altijd. 
Een ~root gezin brengt ook kwetsbaarheid; 
met z1ch mee, drie maal gingen kinderen haar 
voor uit dit leven. Het moet een moederhart 
veel pijn doen. Volkomen plotseling stierf 
haar man, alleen moest ze verder. 

"Tevreden moet je zijn". Zij was het. Een
voud en bescheidenheid was haar houding 
heel het leven door. 
Wanneer wij dit overdenken gelijkt zij op de 
sterke vrouw uit het boek der Spreuken. 
De zorg en liefde die zij gaf, heeft zij vooral 
de laatste vier !aar, sinds Dlnle, haar meest 
geliefde heeng1ng, teruggekregen van haar 
kinderen. Nooit was zij in die jaren een nacht 
alleen. Tevreden kon zij terug zien op haar 
leven; zij komt niet met lege handen in het 
huis van de Vader. 
Zoals zij trouw telkens weer opging naar het 
huis des Heren, zo zal zij nu bfijvend zijn in 
het Vaderhuis. 
God wij zijn U dankbaar voor deze moeder 
en oma, ZiJ heeft ons een voorbeeld gegeven 
in zorg, liefde en trouw. 
Mogen wij haar beeld diep in ons bewaren; 
en moge zij in U voor altijd thuis zijn bij allen 
die haar hier zo dierbaar waren. 

Moge zij in vrede zijn met de verrezen Heer. 

Voor uw meeleven en meegaan op de laatste 
gang die onze moeder en oma hier op aarde 
maakt, danken wij U oprecht. 
Moge dit geschreven beeld van haar voor 
ons bewaard blijven. 

Kinderen en kleinkinderen. 


