
t In ons gebed blijven we 
gedenken 

Geertruida Maria 
Ravers 

weduwe van 
Hermanus Lambertus 

Olde Olthof 

Ze werd geboren te Almelo op 22 oktober 
1902. en is. na ontvangen van het Sacrament 
van de Z1el..en overleden op 13 april 1989 in 
het Verpleeghuis het Meulenbelt. 
Na de Uitvaartmis in de kapel van " de Ees· 
hof" te Tubbergen heeft de crematie plaats 
gehad op 18 april te Almelo. 

Geertruida Olde Olthof was in haar gezin een 
echte moeder. Samen met haar man heeft ze 
haar kinderen opgevoed in christelijke geest 
en hen begeleid naar de volwassenheid. Hier
voor was haar niets te veel. Deze zorgzaam
heid heeft ze overgebracht op haar kinderen. 
De kinderen hebben dit gewaardeerd en dit 
laten blijken door het veelvuldig bezoek in de 
jaren die ze heeft doorgebracht in de Eeshol. 
Hiervoor was ze dankbaar. 

Jarenlang heeft ze veel geleden tengevolge 
van reumatische aandoeningen waarvoor 
geen genezing mogelijk was. Na enkele zie
kenhuisperioden die enige verlichting brach
ten bleek het ziekteproces erger te worden. 
Verzorging in de Eeshof was niet meer moge
lijk; de laatste maanden van haar leven heeft 
ze doorgebracht in het verpleeghuis 't Meu
lenbelt. Ze verlangde naar de dood wegen> 
ondraaglijke pijnen: een vrouw die het lijden 
heeft gekend. Het dagelijks bezoek van haar 
kinderen bracht enige afleiding, ze was er 
dankbaar voor. Het sterven was voor haar 
een verlossing. We willen haar blijven geden
ken als de goede moeder voor haar gezin met 
belangstelling voor haar kinderen en klein
kinderen, ook als de vrouw die dankbaar was 
voor de verzorging in de Eeshol. Na veel 
moeilijke jaren is ze nu verenigd met haar 
onvergetel ijke man. Ze leefl nu voort daar 
waar geen pijn en leed bestaat, bij haar Vader 
in de hemel en haar Moeder Maria. 

Directie en personeel van de Eeshol en het 
Meulenbelt hartelijk dank voor Uw goede 
zorgen. Allen die haar bezochten tijdens haar 
ziekte en voor uw belangstelling na haar 
overlijden, zeggen wij U onze oprechte dank. 

Fam. Olde Olthol 
Tubbergen, 18 april 1989 


