


In dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA SCHOL TEN 

weduwe van 

GERHARDUS VOSSEBELD 

Zij werd geboren te Beckum op 4 augustus 1897. Na een periode 
van ziekte is zij, gesterkt door het Sacrament van de Zieken, op 
28 juni 1991 overleden in het ziekenhuis te Hengelo (0). We 
hebben van haar afscheid genomen tijdens de Eucharistieviering 
op woensdag 3 juli d.a.v. ,waarna we haar naast vader en opa te 
ruste hebben gelegd op het r.k. kerkhof te Beckum. 

Nu moeder en oma gestorven is, merken wij dat ze een hele lege 
plaats achter laat. Ze was steeds meer het middelpunt van de 
fam ilie geworden. Zij zorgde er altijd voor dat allerlei nieuwtjes 
doorgegeven werden. We verliezen in haar een vrouw, die heel 
pittig kon optreden en de leiding gemakkelijk in handen nam. Ze 
deed alles precies op tijd, wat misschien ook wel nodig was met 
haar betrekkelijk groot gezin. Bij het toenemen van de jaren 
groeide ze in mildheid en in aandacht voor de ander. 
Veel heeft zij in haar leven meegemaakt door ziekte van haar 
familieleden , van wie ze enkele keren naar menselijke maatstaf 
te vroeg afscheid moest nemen. Het leed van hen die achter 
bleven raakte haar diep. Ook zelf werd ze ziek. Haar bestaan was 
op het laatst heel broos. Haar sterke geestkracht hield haar 
overeind, helder als ze was tot het laastetoe. Al werd haarvroege 
werkkracht minder, vol zorg leefde ze mee met het lief en leed van 
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen; als het hen goed 
ging, voelde zij zich beter. Je kon altijd bij haar terecht, zij had 
altijd een hartelijk woord en was vol begrip. 

Bovendien kon zij goed luisteren. 
Moeder en oma was een intelligente vrouw, die op de hoogte 
bleef met het wereldnieuws, dat haar vaak persoonlijk raakte. Dat 
had ze van vroeger. In haar drukke leven vond ze toen al tijd voor 
stilte en lezen. Dat ging door, toen ze het wat rustiger aan kon 
doen. 
Voor haar was het moeilijk om van haar vertrouwde stekje weg te 
moeten, toen de verzorging niet meer ging. Ze wilde zo graag 
haar zellstandigheid behouden. Toen haar mogelijkheden 
daartoe afnamen, had ze het er erg moeilijk mee. Toch probeerde 
ze zich aan te passen aan onvermijdelijke veranderingen, toen ze 
naar het verzorgingstehuis in Delden ging, waar ze twee jaar met 
veel liefde is omringd. Daar was ze graag op zichzelf, van de 
andere kant ook blij met ieder bezoek. Ze vond het heel 
belangrijk, al was ze in Delden, toch bij de gemeenschap van 
Beckum te horen. Voor ieder contact vanurr de parochie was ze 
dankbaar. De laatste twee maanden, in het ziekenhuis in 
Hengelo, waren voor haar pijnlijk en moeilijk. Daardoor ging ze 
verlangen naar haar dood. Rustig is zij vrijdag naar haar Heer 
gegaan, in wie zij sterk geloofde. 
Wij mogen aannemen dat zij nu voor altijd gelukkig is bij God, 
verenigd met vader en andere familieleden. Bedroefd om haar 
heengaan, maar dankbaar voor haar zorg en belangstel ling, 
nemen we afscheid van een fijn mens. 

Allen die veel betekend hebben voor onze moeder en oma en die 
met ons meeleefden in deze dagen, zeggen wij hartelijke dank. 

Familie Vossebeld. 


