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Ter dierbare gedachtenis aan 

Leopoldine Johanna Gebauer 
echtgenote van 

Antonius Wilhelmus Bernardus Helmes 

Zij werd geboren te Wenen in Oostenrijk op 
6 januari 1905 en kwam , gesterkt door het 
sacrament van de zieken, te overlijden op 
28 februari 1986 in het St. Jozefzieken hu,is 
te Doetinchem. Wij hebben haar op 4 maart 
1986 te ruste gelegd op ons paroch iee l kerk
hof van Zeddam. 

Het sterven van mijn vrouw en onze moe-
" der en oma is plotseling gekomen. Het is 

voor ons allen een onbarmhartige ervaring , 
maar tegelijkertijd heeft dit sterven ons 
ontroert en ons met ontzag vervuld. Ons 
hart is daarom vol mildheid , dat het zo 
moest gaan en heeft in ons een diepe dank
baarhe id wakker geroepen. Dankbaarheid 
dat wij haar zo lang bij ons mochten heb
ben . Meer dan 55 jaar getrouwd-zij n was 
een groot geschenk en tevens een f ijne t ijd 
van vreugde en zorgen, een t ijd van telkens 
weer iets uit je handen te moeten geven. 

Een harte lij ke vrouw, die w ist wat zij w i lde 
is heengegaan; een goede moeder, voor 
wie vaak niets te veel was, zul,len we moe
ten missen; een lu isterende oma, bij wie je 
altijd terecht kon, is uit ons leven wegge
vallen. Gekomen uit het 'iand van de muziek, 
mag zij nu genieten van de muziek van de 
engelenkoren , die geschaard staan rondom 
de troon van het Lam Gods. 

Laat ons bidden: 
De psa lm ist bidt het on s voor en wij wi llen 
deze woorden van hem graag herhalen: 
Een mens - als gras zijn zijn dagen, hij 
b loeit in het veld; de wi nd waa it aan en 
weg is de bloem en niemand weet waar ze 
gestaan heeft. Maar van eeuwig heid is de 
liefde van de Heer. Deze duurt eeuwig voor 
hen die Hem vrezen; zelfs hun kle,ink inde
ren nog ervaren zijn trouw. 

(Psalm 103, 2-5, 9-17) 

Lieve vrou w, goede moeder, welwillende 
oma: rust nu uit na dit aard se leven te
midden van ons in de handen van de le
vende God. 

Voor de bl ijken van medeleven, ondervonden 
na het overlijden en bij de uitvaart van mij n 
1 ieve vrouw, onze zorgzame moeder en Heve 
oma betu igen wij U onze op rechte dank. 

A. Helmes 
kinderen en kleinkinderen 

Zeddam , maart 1986. 


