


Een vrome nagedachtenis aan 

GESINA ANNA MARIA KUIPERS 
echtgenote van 

ALBERT BOOTSMA 
Zij werd geboren te Denekamp 20 mei 1930. 
Voorzien van het sacrament der zieken over
leed zij te Oldenzaal 2 dec. 1973. Haar lichaam 
hebben wij 5 dec. ter ruste gelegd op het pa
rochieel kerkhof te Denekamp. waar het de 

Verrijzenis wacht. 

Het leven kan soms hard zijn, omdat het ster
ven van een mens soms onnoemelijk hard is. 
Vooral als de dood toeslaat op een nog zo 
jonge leeftijd. Zo zijn ook wij wreed overrom
peld door de plotselinge dood van onze ge
liefde echtgenote, zus en dochter. Zij had nog 
zoveel willen en kunnPn doen voor ons, wij 
hadden haar nog zo bitter nodig. Haar liefde
volle zorg voor moeder en echtgenoot zullen 
wij missen ; er is een schrijnende leegte geval
len in ons huis en familie. 
Wij zijn diep bedroefd om haar heengaan, zo 
plotseling, op zo jengdige leeftijd. Meer dan 
ooit beklemt ons het mysterie van de dood, 
ook omdat wij aan deze zijde van 't graf staan. 
Toch weten wij vanuit ons geloof, dat aan de 
overzijde vat1 het graf door de dood heen ons 
aller Vader God op ons wacht en dat Hij een 
plaats bereid heeft voor allen die Hem lief had
den en trouw blevet1. Naast onze droefheid 
moge dit ons tot troost zijn: de herinnering 
aan een goede en lieve vrouw, die nu reeds bij 

God de eeuwige rust gevonden heeft. In ot1s 
hart is naast de droefheid óók dankbaarheid om 
het goede en mooie dat wij van haar mochten 
ondervinden. Ook daardoor zal zij bij ons blij
ven voortleven. Ons geloof in God zal ons ook 
helpen om verder te leven; wij weten dat ons 
aller leven bewaart wordt in Zijn handen. En al 
is de dood een ondoorgrondelijk geheim, wij 
weten uit ons geloof dat het niet 't einde is. 
Of, zoals de Liturgie ons zegt, .het leven wordt 
wel veranderd, maar niet ongedaan gemaakt". 
Het moge ons tot troost zijn. Mijn dierbaren, 
ik ga jullie nu verlaten ; het is 'n bard afscheid, 
ik weet het. Weest bedankt voor het goede 
dat ik van jullie mocht ondervinden : bewaart 
de onderlinge liefde en trouw aan God. zodat 
wij eens elkaar weerzien in het Vaderhu is. Dat 
is mijn laatste boodschap. Vaarwel en tot we
derziens hij God. 

Wij. die haar kenden en liefhadden , bidden: 
Heer, geef haar de eeuwige rust in vrede. 

Voor Uw blijken van deelneming ontvangen 
bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
dochter en zus, betuigen wij U onze 

hartelijke dank. 

Uit aller naam : 

A. Bootsma 

Denekamp, december 1973. 
Clematisstraat 44 


