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GERHARDUS HERMANUS RAVERS 
Op 6 december 1922 werd zij te Borne geboren. 
Geheel onverwacht stierf zij op 15 februari 1982 
te Zenderen. Na de gezongen Roqu1em·mis in 

haar pnrochiekcrk te Zenderen werd ze op 
18 februari op het parochiekerkhof aldaar 

te ruste gelegd. 

Het overlijden van deze goede vrouw brecht 
ontzetting te weeg bij allen die haar kenden. 
Niets wees erop dat haar leven zo plotseling tot 
een einde zou komen. Dat leven dat van iongs
afaan getekend was door chrlatellJke dienst· 
bnarhe1d Al vroeg, ze was nog maar negen 
jaar oud, had ze haar vader verloren. waardoor 
ze als jong meisje te maken kroeg met de strijd 
om het bestaan. Die harde strijd heeft echter 
nooit vat gekregen op haar zachte persoonlijk· 
held. Ze is altijd de zachte, bezorgde en hulp
zame vrouw gebleven. 
Door de uitbreiding van Borne moesten ze 
wij~en van hun geliefde boerderU om met zijn 
drieên een nieuw leven op te bouwen in Hertme 
Het was daar dat Gerhard Ravers. door Gods 
voorz1en1Qhe1d geleid, haar in 1969 tot zijn 
bruid mocht nemen. Het werd een ultqesproken 
gelukkig huwelijk. Geen moment hebben ze er 
spijt van gehad deze stap op tamelijk late leef· 
tijd gedaan te hebben. De zorg die zij voorheen 
aan haar moeder en broer besteedde ging nu 
voor de volle honderd procent ook naar haar 
echtgenoot . Ze hadden het samen zo mooi. Ze 
waren semen gelukkig. Hij was alles voor haar 
en ze had maar één zorg dat hij ooit alleen 
achter zou blijven. 

Nu Is dit toch gebeurd. Als een dief in de 
nacht is de dood gekomen. om dit geluk zo 
wreed en zonder medellJd&n weg te roven Hier 
s:aan y.e spra<eloos Waarom moest dit mooie 
huwelijk zo ruw worden beeindigd? We weten 
het n;et. We weten alleen dat God alles ten 
goede zal leiden voor hen die Hem liefhebben 
Dac.rom mogen we erop vertrouwen dat God de 
kracht zal geven om dit verl les te boven te 
komen. 
Bidden we God om kracht en vragen we Hem 
dat het voorbeeldige leven van de overledene 
ons mag aansporen om ook in ons leven de 
liefdevolle dienstbaarheid een grote plaats te 
geven. Dat zlJ . die In haar leven nooit haar 
eigen plezier zocht , meer alUJd de medemens 
wilde helpen nu voor ons ten beste mag spreken 
biJ haar en onze Vader in de Hemel 

Voor uw meeleven mot het zo plotselinge over
lijden van mijn zorgzame vrouw, zeg Ik U heel 
hartel.Jk dank. 

G H Ravers 

Zenderen, Gr Bavenkelsweg 23 


