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Ter dankbare gedachtenis aan 

Anna Maria Hendrika 
Aveskamp • Nijhuis 

èchtgenote van 
Hendrikus Bernardus Aveskamp 

Geboren te De Lutte op 11 februari 1921 , 
overleed zij te Doetinchem op 27 januari 
1990. Op 31 januari namen we aldaar af
scheid van haar in haar parochiekerk van 
O.L. Vrouw Tenhemelopneming, waarna de 
crematie plaatsvond. 

"De koek is op". Met deze woorden die niets 
aan duidelijkheid te wensen overlieten , gaf 
ze onlangs aan dat ze wist dat het einde 
spoedig zou komen. Haar bescheiden maar 
tevens vurigste wens werd vervuld: ze mocht 
thuis sterven; tot het laatst toe door liefde en 
zorg omringd. 
Als jongste van 5 meisjes en 4 jongens op 
.,'t Hakenberg" geboren, wist ze van aanpak
ken; daar, maar ook later in eigen gezin. On
danks dat ze al jaren voor ze echt ziek werd 
vaak pijn had, was ze de vrolijkheid en gezel
ligheid zelve. Door de bepaalde sfeer die ze 
om zich heen had en die op bekenden en an
deren weldadig overkwam, was ze, zonder 
zich op de voorgrond te willen stellen , vaak 
het middelpunt. 
Ze wist van kleine dingen enorm te genieten: 
'n bezoekje, 'n praatje, 'n klein presentje ... 
De familie, oud en jong én Twente(!) namen 

altijd 'n bijzondere plaats in. Maar Pa en 
Henri stonden bovenaan! 
Dit jaar zou ze 40 jaar getrouwd zijn , maar 
tegen alle hoop en verwachting in mocht ze 
het niet meer beleven. Maar het waren wel 
mooie jaren, de jaren samen én met z'n 
drieën. Heel bijzonder de feestdagen wist ze 
altijd tot hoogtepunten te maken. 
Stonden Pa en Henri bovenaan, altijd was er 
echte_r ook plaats voor anderen , want gast
vnJhe1d stond hoog in het vaandel. Menigeen 
zal prachtige herinneringen bewaren aan 
"tante Annie", bij wie altijd zoveel kon . En 
menigeen zal genoten hebben van haar ge
zelligheid , maar ook van haar kook- en bak
kunst! 
Ze had altijd veel voor anderen over. Wist 
ook echt mee te leven met lief en leed. Ze 
had ook altijd zo'n groot Godsvertrouwen; ze 
was kinderlijk vroom. 
In gelovige overgave heeft ze ook haar ziek
bed en dood in Gods hand gelegd. En in die 
van Moeder Maria, want die was er ook altijd 
bij . 
Moge zij. om wille van het vele goede dat ze 
heeft gedaan en heeft betekend, nu rusten in 
vrede. 

Heer, geef haar de eeuwige rust! 

Allen die op welke wijze ook iets voor haar 
hebben betekend en in het bijzonder de af
gelopen tijd met ons hebben meegeleefd: 
hartelijk dank. 

H. B. Aveskamp 
Henri 


