
Gedenk in uw gebeden 

GEZINA JOHANNA BLOEMEN 
weduwe van 

Gijsbertus Gantevoort. 

Zij werd geboren te Haaksbergen 5 maart 1894 
en de Heer riep haar terug op 23 februari 1980 
te Hengelo(o), nadat zij gesterkt was door het 
H. Sacrament der Zieken. 
Op 28 februari d a.v. werd zij begraven op het 
R.K. Kerkltof aldaar, waar haar lichaam wacht 
op zijn verheerlijking. 

Uit dankbaarheld voor uw medeleven en ter 
gedach tems aan haar. 

Kinderen en kleinkinderen 

In de profatie van de H. Mis voor de over
ledenen bidden wij: het leven wordt niet op· 
geheven, maar veranderd. Dtt houdt in, dat 
allen die in Christus geloven, wel zullen ster· 
ven, maar ruet voor eeuwig. 
Hun aards leven houdt op te bestaan, maar 
het ander leven, het leven in Cluistus gaat door 
en zal zijn voltooing vinden in de verrijzenis. 
Zo heeft Christus het ons immers gezegd: 
"Wie in Mij gelooft, zal niet sterven in ecu· 
wigheid". 
Deze woorden willen wij gedenken bij het af· 
scheid van onze moeder en oma, die een ge· 
zegende ouderdom mocht bereiken. 
Zij was wel een klein vrouwtje, maar erg dap· 
per en altijd opgeruimd. Al jong weduwe ge
worden, heeft zij goed voor haar gezin ge· 
zorgden wist zij zich overal doorheen te slaan. 
Zij was bij de hand en had het volle vertrou· 
wen in de toekomst: het komt allemaal wel 
goed! Maar op het laatst geloofde zij er ook 
niet meer in. 
Wij die haar zoveel jaren in huis hebben gehad· 
waarvoor zij ook dankbaar was· vertrouwen er 
op, dat zij nu in het huis van onze Vader in de 
hemel is, als beloning voor alle liefde en zorg, 
die zij in haar leven heeft gehad. 
Heer, geef haar de eeuwige rust ·en het eeu· 
wig licht verlichte haar; dat zij ruste in vrede. 

Amen. 


