
Dankbaar herdenken we 

GESINA CORNELIA VOETS 
echtgenote van 

JAN VAN BEEK 

Ze is geboren te Zutphen 31 juli 1914. 
Ze overleed, op 70-jarige leeftijd. te 

Enschede op 17 augustus 1984. 
We deden haar uitgeleide tijdens de 

uitvaartdienst in de Jozelkerk op 
21 augustus d.a.v. De crematieplech

tigheid was te Usselo. 

Gedurende heel haar 47-jarig huwe
lijk woonde ze in de Minkmaatstraat 
op 't Ribbelt. Daar had ze vele kennis
sen : daar was ze gastvrij en probeerde 
ze iedereen te helpen en voor ieder 
goed te zijn. Soms was ze té goed. 

Toch nam haar gezin de grootste 
plaats in haar leven in: in de t'ijd dat 
haar vier kinderen opgroeiden en zij 
met haar man Jan er alle zorg aan gaf. 
maar ook later toen de kinderen het 
huis uit waren. - 'sZondagsmiddags 
kwamen ze allen weer thuis met de 

aangetrouwden en de zeven kleinkin
deren, die dol op opa en oma waren. 
Ze hechtte zeer aan deze sterke 
familieband. 

Graag praatte ze over vroeger: hoe 
het er toeging in de parochie en in de 
wijk. Veel namen kon ze nog noemen. 
Haar bezorgdheid voor haar man en de 
(klein-)kinderen heeft ze tot het eind 
toe behouden. tot in het kleine toe. 

Zo is ze van ons heengegaan. na 'n 
niet te lange ziekte. op haar overlij· 
densdag nog gesterkt door het sacra
ment van de ziekenzalving. waarom ze 
zelf had gevraagd. 
Haar " goede werken" zullen haar vol 
gen. We mogen er zeker van zijn. dat 
ze nu samen is met de verrezen Heer, 
met Maria. ten Hemel opgenomen en 
met de dierbaren die haar voorgingen. 

ONZEVADER WEES GEGROET 

We danken U allen hartelijk voor uw 
meeleven bij de ziekte van moeder en 
voor uw blijken van deelneming na 
haar overlijden en uitvaart. 

J. van Beek 
Kinderen, behuwd- en kleinkinderen 


