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Dankbaar om wat je voor ons bent 

- geweest, denken we aan 

Gerda Slotman 
echtgenote van 
Johan ten Voorde 

Zij werd op 25 februari 1945 te Haaksbergen 
geboren. Geheel onverwacht is zij op 21 
december 1993 te Haaksbergen overleden. Met 
de viering van de Eucharistie namen we af
scheid van haar op vrijdag 24 december d.a.v. , 
waarna zij werd gecremeerd in het crema
torium "Enschede " te Usselo. 

Terwijl ze 's avonds nog een verjaardags
feestje had gehad en de nieuwe dag gewoon 
was begonnen zoals _zovele dagen en ze 
samen met Marco had gegeten, kwam er 
plotseling een wending in haar leven . Een 
moment leek het nog goed te komen, maar 
even later kun je al leen maar constateren dat 
het leven je uit de handen glipt. Je wilt wel 
van alles doen , maar je bent volkomen mach
teloos . Je kunt het niet geloven en je hebt 
tijd nodig om je te realiseren wat er is ge
beurd. Een voelbare leegte laat zij nu achter 
voor haar man Johan en haar kinderen Marco 
en Esther met haar vriend Henk en andere 
naaste familie. Zij was afkomstig uit een 
gezin van acht kinderen. Al vanaf haar jeugd
jaren had ze de zorg voor haar ouders en 
andere huisgenoten . Toen ze trouwde op 21 
april 1967 leefde en werkte ze samen met 
Johan voor een beetje geluk en welzijn van 
hen beide en hun gezin. Dat deed ze in alle 
eenvoud en toewijding. Want ze was van aard 
een bijzonder zorgzame vrouw die altijd klaar 

stond. Je kon altijd bij haar terecht en niets 
was haar teveel. Zij was de spil in huis, de 
grote drijfveer die alles kon regelen zowel in 
het gezin als daarbuiten. Zo nam zij vaak het 
voortouw zowel bij feestelijke gelegenheden 
als bij minder fijne dingen. Zij was een be
scheiden vrouw, wat stil van aard , maar die 
kon luisteren en die je iets kon toevertrou
wen omdat ze kon zwijgen. Veel dingen die 
op haar afkwamen , verwerkte ze voor zich
zelf. Samen met Johan en de kinderen had 
ze een harmonieus, fijn en gelukkig leven ge
had en was ze een steun voor de familie . 
Ze hield van muziek, met name van groepen 
en van koren. In de afgelopen zomer ging 
een grote en reeds lange wens van haar in 
vervulling : het maken van een Rijnreis. Zo 
stond ze als een zorgzame , dienstbare en ook 
gelovige vrouw in het leven, een fijn mens 
om mee om te gaan. Dankbaar voor dat 
goede leven mag zij nu delen in een nieuw 
leven om daar voor altijd ten diepste ge
lukkig te zijn. 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stelling bij het zo onverwachte afscheid van 
mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder 
zeggen wij u onze oprechte en hartelijke 
dank. Het was voor ons een steun in ons 
verdriet. 

Johan ten V,oorde 
Esther - Henk 
Marco 

Haaksbergen, december 1993 


