


Wat gij aan de minsten der Mijnen hebt 
gedaan, hebt gij voor Mij gedaan. 

Gedenk 'in Uw gebeden en tijdens de 
Euch ari sti evi erin gen 

GERRITD'INA JOHANNA FAKKERT 
echtgenote van 

Johannes Antonius Overmars 

Zij werd geboren op 16 juni 1895 te 
•· Hoonhorst en over,leed, voorzien van het 

Sacrament der zieken, op 13 maart 1982 
te Raalte in -de leeftijd van 86 jaar. 
17 maart hebben wij haar l'ichaam ter 
ruste gele,gd op de begraafplaats ,.Pleeg
ste" te Raalte. 

Een lieve vrouw, moeder en oma is van 
ons heenge.gaan. 
U bent voor ons allen een voorbeeld ge
weest, waar wij met dankbaarhe-id aan 
terug zullen denken en wat U voor ons 
allen betekend hebt, kunnen wij n-ie,t be
schrijven. 
Moeder was een bescheiden, eenvoudige 
vrouw, die onopvallend voor haar familie 
leefde. Haar lief karakter maakte haar bij 
iedereen die haar kende, zeer geliefd. 
Moeder was een sterke vrouw, zoals het 
in het evange,!ie staat 
Heel haar leven was gekenmerkt door 

haar grote zorgzaamheid voor vader kin-
deren en kleinkinderen , · 

Elke morgen vo-lgde zij de Eucharistie
vieri,n:g via de kerktelefoon, haar gebeds
leven heeft een grote plaats ,ingenomen 
in haar le,ven en elke avond bad zij sa
men met vader de rozenkrans. 
Wij willen haar dankbaar zijn, dat wij 
haar zolang in ons midden mochten heb
ben. Wij bidden dat zij haar vruchtbare 
Ie-ven mag voortzetten bij God. 
U hebt geleeM en geloofd in God en in 
al het goe,de van het leven, wat de tijd 
ook meebracht. Zo'n lieve vrouw, moeder 
en oma te hebben gehad is voor ons een 
reden tot grote dankbaarheid, zij laat 
voor ons allen nu een lege plaats achter. 
Moge de goede God haar nu belonen 
voor al het goede wat zij gedaan heeft. 
Over de dood heen blijven wij met elkaar 
verbonden, wij zullen e,!kaar weerzien in 
Gods heerlijkheid. 

DANKBETUIGING. 
Voor Uw hartelijk medeleven, ons be
toond bij het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en oma, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Overmars 


