
In dierbare herinnering aan 

GERRITDINA ALEIDA MULDERS 
weduwe van 

JOHANNES ANTONIUS AVESKAMP 

Zij werd geboren 8 jenuari 1894 te Tubbergen. Voor· 
zien v•n de Sacramenten der zieken overleed zij op 
28 maar! t981 te Denekamp. Haar lichaam hebben wij 

1 april d .a.v. te ruste gelegd in hol parochielo 
kerkhof te Denekamp. 

"Een sterke en wijze vrouw, wie zol haar vinden?'' 
en het begrip moeder en vrouw als een wereld van 
iorg en toewijding: Oete woorden uit de H. Schrift 
en uit onze aardse samienleving ziJn volkomen van 
toepassing op haar. v•n wi e wij nu afscheid nemen. 
Ons al ler moeder en oma was een vrouw di e wel z6'n 
belangrijke plaats innam in ons leven dal wij ons maar 
moeiliJk kunnen indenken dal die plHls nu leeg ge
worden is, nu iij niet meer bij ons is . Met haar grote 
levenservaring, gedragen door een feilloos geheugen 
en een wijs verstand, was zij een soort levensbaken 
waarnaar wij ons graag richtten op onze levensw•~· 
zij wist een sfeer om iich heen te scheppen als "' 
een vei lige haven waarhee n wij groag gingen en van
waar wij gesterkt terugkeerden. Haar menselijke gaven 
werden bovendien verrijkt en gekleurd door een in
lens-diep geloof; mei name ook in de H. Gerardus, 
het was all emaal 10 waarachtig en oprecht wat zij zei 
en dacht. Haar zlek-11jn en handicap wist ze zo dap
per te dragen dat menigeen zich aan haar kon op· 
trekken en stiohten. Zó leell zij nu voort in onze her
innering, zó leeft iij nu voort in 't eeuwige leven b11 
God. Is er enerzijds droefheid om haar heengaan, 1n
der111ds is e r de rotsvaste overiuiging dat moeder en 
omo nu volmaak! gelukkig is in de Vrede Gods. Noor 
haar Schepper zag zij tenslotte reikhalzend uit en nu 
heefl zij die bron van eeuwig Leven gevonden, waar 
geen pijn en handicap meer bestoan, waar zij he le~ 

maal meg opgaan in hot lkht van Gods Geluk en 
Vrede. Dot geeft ons troosl, dat help! ons om in haar 
geest vorder te leven. Wij zijn God dankbaar om al
les wol Hij door haar ons heel! gegeven. 

Mi1ne dierbaren, ik ga jullie nu verlaten. Weest har· 
telijk bedankt voor de onophoudelijke zorg en liefde 
döe jullie voor mij hebben opgebracht. Vanuit de He
me l wacht ik nu met Vader tot wij eens weer samen 
zijn . Vaarlwel en tot wederiiens. 

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens de ziekte 
en n1 het overlijden van onz.e beminde moeder en 
oma, betuigen wij U onze oprechte dank. 
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