
om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn wij dankbaar 



In diepe droefheid en met een gevoel 
__ van onmacht gedenken we mijn dier

bare vrouw en onze goede moeder 

Gerharda Maria Klein-Rot 
echtgenote van 
Hermanus Marinus Vossebeld 
moeder van 
Irma en Robert 

Gerda is geboren te Haaksbergen op 2 decem
ber 1935. 
Na een zeer moei lijke tijd is zij onverwachts 
van ons heengegaan te Beckum op 2 no
vember 1987, Al lerzielen. Wij hebben van 
haar afscheid genomen op donderdag-middag 
5 november in de parochiekerk van de H. 
Blasius te Beckum, waarna we haar te ruste 
)lebben gelegd op het r.k . kerkhof. 

Het valt ons erg zwaar om, vooral op de~e 
manier afscheid te moeten nemen van m1Jn 
vrouw en onze moeder, Gerda. In haar_ goede 
tijd kenden we haar als een vrol1Jke en 
hardwerkende vrouw. Al meteen na de lagere 
school was zij uit huis gegaan om te gaan 
werken in de zaak van Winkelman . Velen 
kennen haar nog uit die periode. Daardoor 
heeft zij geen kans gehad om nog wat bij te 
studeren. Later had zij wel eens het gevoel 
dat zij dom was. De laatste jaren was het 
voor haar heel lastig dat haar hart wel eens 
van slag was. Dat maakte haar heel erg 
zenuwachtig en zwaarmoedig. Zij voe lde zich 
oud worden. Ze piekerde steeds meer en als 
er eens iets mis ging , dacht ze dat zij daar 
de schuld van was , vooral na het ongeluk 
van Irma. Ze heeft het ontzaggelijk moeilijk 
gehad . Begin september heeft zij daar een 
heel duidelijk signaal van gegeven . Zij riep 
om hulp, maar er was bij haar niet door te 

komen. Wij voelden ons heel machteloos. Zelf 
heeft zij vooral 's nachts, als ze niet kon 
slapen , haar toevlucht gezocht in het gebed. 
Ze heeft rozenkransen versleten. De laatste 
tijd dachten we dat het weer wat beter ging, 
al was haar kleur nog slecht . Toch heeft ze 
helemaal voor haar zelf een hevige strijd ge
streden. Vooral de laatste uren moet zij totaa l 
radeloos geweest zijn, zodat ze tot dit einde 
kwam. Ze heeft nog aan ons gedacht, maar 
niet anders meer gekund. 
Nu Gerda zo van ons is heengegaan , kunnen 
wij in onze verslagenheid en machteloosheid 
niets anders meer doen dan haar vrede en 
rust toe te wensen. Wij vertrouwen haar aan 
de goedheid van God toe, die haar, als een 
goede Vader, bij zich opgenomen zal hebben . 
Bij Hem mag zij nu licht ervaren in haar 
donkerte. 
We zeggen nu: Gerda, ma, rust nu uit van je 
strijd en help ons een nieuwe zin in het 
leven te vinden. 

Allen die met ons meeg; leefd hebben in de 
afgelopen tijd , maar vooral in deze zware 
dagen , zeggen we heel hartelijk dank. 

Herman Vossebeld 
Irma - Bas 
Robert 


