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Dankbare herinnering aan 

Johanna Geertruida Golbach 
Weduwe van Gradus Johannes Aveskamp 

Na de Euchansllevienng op 11 januari 2001 in de 
H. N1colaaskerk te Denekamp, hebben we haar 
ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Ze is geboren te Klein Agelo op 27 februari 1918, 
als derde telg uit een gezin van 9 kinderen. Ze 
heeft de lagere school in Groot Agelo gevolgd. 
Later kwam ze bij de familie Steinmeijer in betrek
king en vervolgens ging ze in Lonneker aan het 
werl<. In de oor1og werkte ze in Duitsland. Lonneker 
is ook de plaats waar vader en moeder elkaar 
hebben leren kennen. Op 8 oktober 1947 stapten 
ze in het huwelijksbootje. Dit huwelijk duurde 
maar liefst 47 1aar. waaruit 4 kinderen zijn gebo
ren, te weten: Joke, Henk, Frans en Johnny. Een 
jaar na het trouwen kreeg ze een longziekte 
waardoor ze het huishouden niet kon uitvoeren. 
Tante Annie heeft toen een jaar lang het huishou
den gedaan, zodat Pa kon blijven werken. 
Ze was maar liefst 50 jaar lid van de KVG te Dene
kamp. Ze ging vri1wel nooit op vakantie, maar een 
jaarli1ks bezoek aan Kevelear met zus Sien en 
schoonzus Marietie ging haar niet mis. Hiervoor 
werd ze gehuldigd omdat ze hieraan meer dan 25 
jaar heeft deelgenomen. Ze was een zorgzame 

vrouw die voor iedereen klaar stond. Of het nou 
de mensen van de werl<tu1genvereniging of de 
vnenden van de kinderen waren: een spiegelei 
werd gauw gebakken. Ook de omgang met de 
buren en het jaar1ijks uitstapje met hen vond ze 
zeer prettig. Daarnaast had ze ook veel belang
stelling voor het wel en wee in het dorp 
Denekamp. In 1978 werd een nieuwe woning ge
bouwd wat moeder heel erg fijn vond, want ze 
kwam zoals ze zelf zei "van de hel in de hemel". 
Haar hobby's waren fietsen en tuinieren waarbij 
de dahlia's haar voorkeur hadden. 
Toen vader op 5 december 1994 overleed, was 
dat een zeer groot verlies voor haar, want ze miste 
haar man en spreekbuis en hierdoor voelde ze 
zich erg eenzaam. ondanks de vele bezoeken van 
kinderen, kleinkinderen en de naaste buren. Op 20 
januari 1999 kreeg ze een beroerte waardoor ze 
werd opgenomen in het MST te Enschede. Na een 
paar maanden werd ze opgenomen in het VTO te 
Denekamp. Haar toestand verslechterde en hier
door werd ze noodgedwongen overgeplaatst naar 
het VTO te Oldenzaal. Na een goede en zorgzame 
verpleging overleed ze op 7 januari jl. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens haar 
ziekte en het overlijden van moeder en oma 
Aveskamp-Golbach, zijn w11 u zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 
Denekamp 11 januari 2001 


