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Wil in dankbaarheid gedenken 

Helena Maria Bevers 

Geboren te Enschede op 6 februari 1912. 
Sinds 10 maart 1974 weduwe van 

Jacobus Johannes Josephus Schotten 

In de vrede van Christus overleden in 
't Dr. Ariênstehuis te Enschede op 

16 oktober 1997. 
Na een plechtige Eucharistieviering in de kapel 

hebben we haar lichaam ter ruste 
gelegd op het R.K. ker1dlof te Enschede. 

Onze goede moeder en oma heeft een arbeid· 
zaam leven gekend. Gehuwd in de moeilijke 
lijd, vlak vóór de oorlog, vertrok zij vanuit 
Twente naar Haarlem, waar vader werk gevon
den had als kok, brood· en banketbakker. 
Daar werden hun twee kinderen geboren en 
maakten zij ook de hongerwinter mee. Later 
keerden zij naar Twente terug, waar ze, op een 
korte onderbreking na in Den Haag, hun verde· 
re leven gewoond hebben. 
Wat introvert van aard viel het haar moeilijk om 
kontakten met anderen te leggen en te bewa· 
ren. 

Haar leefwereld was vooral haar gezin, terwijl 
ze tot op hoge leeftijd ook goede kontakten 
had met haar familie. 
Zelf is ze altijd mee u1t werken gegaan om 
haar kinderen de mogelijkheid te bieden te stu· 
deren en later ook om met vader op vakantie 
te kunnen gaan. Ze heeft genoten van hun ve
le vakantiereizen met de auto. 
ZiJn vroegtijdige dood bracht een grote leegte: 
ze miste haar vaste aanspreekpunt en raakte 
meer in zichzelf gekeerd. 
Waar zij er altijd al moeite mee had om het ou
der-worden te accepteren, betekende de laat· 
ste van de vele verhuizingen, die naar 
'I Dr. Ariënstehuis, de meest ingrijpende. 
Terwijl zij wat op scheen te leven en zich ver· 
heugde over de komende vakantie met mede· 
bewoners, bleek God de belangrijkste verhui· 
zing voor haar geregeld te hebben: naar het 
huis van de Vader in de hemel. 
Door haar leven van geloof en na eerder de 
ziekensacramenten ontvangen te hebben, was 
zij ook klaar voor deze grote reis. 
Dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft. 
vertrouwen wij, dat zij nu de emge ware rust 
gevonden heeft, waarnaar zij hier soms zo rus
teloos gezocht heeft. 

. Moge zij rusten in Gods vrede! 

Wij danken U voor uw blijken van medeleven 
bij het overlijden van onze moeder en oma 

Kinderen en kleinkinderen 


