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Ter herinnering 

Wij hopen dat u samen met ons wilt gedenken 
onze lieve Moeder. grootmoeder en overgroot

moeder 

Aleida Josephina Schasfoort 

weduwe van 

Johannes Albertus Aveskamp 

Zij werd geboren op 2 maart 1906 1n De Lutte, 
gemeente Losser Op maandag 17 1anuari 
2000. overleed ZIJ rn haar woonplaats 
Denekamp. Na de Uitvaartplechtigheid op 
zaterdag 22 januari. in de St. N1colaasl<.erk heb
ben wiJ haar biJ onze vader op het R.K. kerkhof 
ter ruste gelegd. 

Zij was een bl11moedig mens, die altijd de zon
zijde van het leven probeerde te zien. 
Wij hadden ons geen betere moeder en oma 
kunnen wensen. Niets was haar teveel om haar 
gezin en ons allen dat te kunnen geven waar zij 
voor kon zorgen. 
Graag had zij ons allemaal om zich heen. Het 
was haar nooit te veel of te druk. 

Wie herinnert zich niet de familiefeestjes waar 
ze zo intens van kon genieten, en ons het liefst 
voorging in de polonaise. 
Gelovig als ze was. maakte ZIJ reizen naar 
Lourdes, en ging ze vaak op bedevaart naar 
Kevelaer. Wij kennen allemaal de fantastische 
verhalen die ze daar over kon vertellen 
Na de dood van vader. pakte ze snel de draad 
weer op en ging ze, zolang het nog kon met 
haar zus ïrui" op vakantie Samen hebben ze 
veel mooie reizen gemaakt. waar ze graag en 
met plezier op terugkeek en over vertelde. 
B11na zestig jaar woonde ze in het buurtschap 
Berghum waarvan ze de laatste 25 1aar het hJn 
had samen met Ria. Herman, Chanta1 en 
Maureen. 

Wij verliezen in haar, een lieve moeder en oma. 
Iedereen kon altijd een beroep op haar doen. 
We zullen haar allemaal heel erg missen. 

Toch zal iedereen van ons zich iets van haar 
herinneren waardoor je in de lach schiet of ont
roerd raakt. Zo zal Oma bij ons blijven. 

Van harte bedanken wij U voor uw belangstel
ling en medeleven na haar overlijden. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


