
In liefde en dankbaarheid herinne1en wij 

Jobauua Geertruida Oude Heodrikmau 
sinds 31 mei 1958 weduwe van Herman 

Johan Slot. 
Zij werd 17 januari 1905 geboren te 
Volthe in de gemeente Weerselo en srierf 
vrij onverwacht, voorzien van het H. 
Oliesel op 13 mei 1977. 
Wij hebben afscheid van haar genomen 
tijdens de viering van de H. Eucharistie 
m de parochiekerk van St. Jacobus te 
Lonneker op 17 mei 1977. 

Wij zijn gelukkig dat wij zulk een moe
der mochten hebben! 
Zelf opgevoed in een diep godsdienstig 
milieu wist zij samen met haar man een 
fijn gezin op te bouwen waarin zij ziek
ten en tegenslag kon overwinnen door 'n 
oprecht geloof en 'n intens gebedsleven. 
Ook toen haar echtgenoot haar werd ont
nomen en zij op 52-jarige leeftijd alleen 
kwam te staan met de zorg voor haar 
tien kinderen heeft zij zich durven ver
laten op haar groot Godsvertrouwen. 
Tot haar laatste levensdag heeft zij zich 
er over verheugd dat al de kinderen hun 
plek gevonden hadden in het leven en 
dat zij de onderlinge liefdesband onge
schonden hadden bewaard. 
Onze moeder en oma was een gevoelige 
en eerlijke vrouw, open voor iedereen en 
immer te goeder trouw. Het "naober-

schap" stond hoog bij haar genoteerd en 
ga~tvrijheid was voor haar de mee\t nor
male zaak. Daarom hielden zovelen van 
haar die zij met haar goede raad, welke 
zij met wihheid bracht, aan zich heeft 
verplicht. 
Haar wens, te mogen sterven in haar 
eigen huis waaraan zij was verknocht, is 
vervuld. De dood heeft haar niet over
rompeld. Zij was er geheel en al klaar 
voor. Terwijl zij bezig was met de ver
zorging van een ziek lam werd zij ge
roepen om aan te zitten aan het bruilofts
maal van Hét Lam. 
In haar brief te afscheid mogen wij lezen: 
"Beste kinderen, mocht ik plotseling ko
men te overlijden en niet meer in de ge
legenheid zijn om afscheid van jullie te 
nemen, dan wil ik jullie er voor danken 
dat je altijd zo goed voor mij bent ge
weest. Blijft eensgezind onder elkaar en 
bewaart het vert rouwen in de Heer. 
Vader en ik waken over jullie". 
Al~ \·urige vereerster van Maria, de moe
der van Christus, bezocht zij vele malen 
het genadeoord Kevelaer. 
Daarom stemmen wij met haar in: "Ma
ria ene bede, o weiger mij die niet. Gij gaf 
mij een krans op aarde, die nimmer mij 
verliet. Schenk nóg een krans, schitter
end en vol glans. Schenk mij dit liefde
blijk nu in het Hemelrijk. Amen. 


