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In de vrede van Christus 

is van ons heenqegaan 

GERHARDA FREDERIKA GELEVERD 
weduwe van 

Gerhard Hazewinkef 

Zij werd geboren op 25 september 1889 
te Oldenzaal en is daar overleden op 11 okt. 
1976, ri1d1g qesterkt door het Sacrament 
der zieken Donderd2g 14 oktober hebben 
wij afscheid van haar genomen tijdens de 
gezongen Uitvaart in de St. Antoniuskerk. 
Wdarna wij haar hebben begraven op het 
r.k. kerkhof te Oldenzaal. 

Hoogbejaard heeft zij haar leven aan haar 
Schepper teruggegeven. Wij geloven dat 
het zo goed is, omdat wij als Christenen 
aannemen dat onze eindbestemming bij God 
is. Moeder is gestorven mals zij geleefd 
heeft; in het volste vertrouwen op O L.Heer. 
Het doet ons goed dat haar een langdurige 
ziekte en lijdensweg bespaard is gebleven. 

Wanneer wij nu aan haar terugdenken. zien 
wij een wilskrachtige en diep godsdienstige 
vrouw voor ons. die in haar lange leven 
veel heeft meegemaakt. In tijden, die heel 
anders waren dan de onze zorgde zij samen. 
met haar man voor haar grote gezin. Met 
alle inzet en toewijding hebben zij dat ge
daan, levend uit een sterk Godsvertrouwen, 

dat z!j ook op hun kinderen wisten over te 
brengen. Na dit welbestede leven mochten 
beiden nog vele jaren genieten van een 
goedverzorgde oude dag. Dat dit zo mocht 
zijn heeft alles te maken met de goede fa. 
miliebanden en dat zij in het gelin kon
den blijven van hun dochter. 

Toen zij wegens hun ouderdom niet meer 
naar de kerk konden. deed het hen goed 
om thuis de Communie re on1vangen. 

Met de dood van moeder en oma is aan 
dit alles nu een einde gekomen. Alleen de 
herinnering bewaren we in ons hart. 

God, wij willen U bedanken voor al het 
goede dat wij van onze ouders en groot
ouders mochten ontvangen. Mogen zij door 
U worden beloond met de Hemelse vreug
de, die geen einde kent. Mogen wij het 
leven van alle dag weer op ons nemen. in 
hetzelfde geloof en vertrouwen, dat het 
eeuwige geluk ook ons eens wacht. 

Voor Uw belangstelling en medeleven, on· 
dervonden tijdens de ziekte en bij het over
lijden van moeder en oma zeggen w!j 
U allen hartelijk dank. 
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