
Liefdevol gedenken wij 

Annie Aveskamp - Keizers 

weduwe van Gerard Aveskamp 

Ma werd geboren op 7 maart 1926. Na een werk
zaam, zorgzaam en warm leven, is zij omringd door 
haar kinderen en kleinkinderen op zaterdag 26 fe
bruari 2005 van ons heen gegaan op reis naar haar 
man. Annie verlangde er naar dat haar Gerard 'de 
poort' zou openen om haar innig te omannen. 
Zij werd 78 jaar oud. Haar uitvaart vond plaats op 
2 maart 2005 vanuit de H. Antoniusparochie, waarna 
we haar lichaam te ruste hebben gelegd bij haar lieve 
man op de begraafplaats aan de Hengelosestraat te 
Oldenzaal. 

Ma heeft een rijk leven gehad en heeft alle goeds in 
haar optimaal kunnen benutten. Ze hield van mooie 
dingen. Zo was ze ook in het leven, van het mooie 
kon ze genieten. 
De kleinkinderen plezieren en attenderen als er iets 
bijzonders had plaatsgevonden, zoals een diploma of 
een rapport. Altijd stond ze klaar, ontelbare ritsen 
in kleding van kinderen en kleinkinderen heeft ze 
genaaid. 
Verjaardagen sloeg ze nooit over, of er moest wel 
heel iets bijzonders aan de hand zijn. Ook van de 
simpele dingen in het leven zoals de zon of een auto
of fietstochtje naar het Lutterzand, waarbij gezellig
heid overheersde, kon ze genieten. 

Centraal stond haar gezin, zij was 'close' met haar 
man Gerard, kinderen en kleinkinderen. Nog begin 
januari straalde zij bij het mogen omarmen van haar 
eerste achterkleinkind Kimberly. 
Vol belangstelling naar de ander stond ze in het leven. 
Altijd vroeg ze hoe het was of hoe je het gehad had, 
een vakantietelefoontje was een 'mu sf. 
Ze hield van gezellig praten en een goed glas wijn. Ze 
liet haar eigen mening en verhaal goed horen. Ze kon 
hier soms aardig eigenwijs in zijn. 
Het heengaan van Gerard betekende voor haar een 
ommekeer in haar leven. De laatste paar jaar ging 
het wat minder met haar gezondheid, een vorm van 
eenzaamheid op een aanleunwoning van het Mariahof 
begon te knagen. 
Ma, wij hebben je met zorg en liefde mogen begelei
den in je laatste levensdagen. Het was voor ons een 
grote vreugde dit in permanente saamhorigheid voor 
je te mogen doen. 
Het heeft ons goed gedaan dat wij je vraag 'Bi'j d'r 
allemoal wel' positief konden beantwoorden. 
Ma, je hebt je leven, getekend door liefde en warmte, 
temidden van ons volbracht. Je hebt ons, samen met 
pa, een goede basis meegegeven om verder te 
leven. 

Onze dank voor uw medeleven is groot. 

Kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind 


