
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Gesina Grada Wipper 
Z ij werd geboren op 18 januari 1919 in 
de Lutte. Daar sloot zij ook haar ker
kelijk huwelijk op 4 juni 1958 met 

Hermannus Johannes olde Heuvel. 
Terwijl veel mensen geplaagd werden 
door de griep en wij misschien niet door
dachten, stierf zij zeer onverwachts _op 
28 februari 1986. Zij ontving de z1e
kensakramenten. 
Op het kerkhof van de Mari~. Geboorte
parochie te Losser werd ZIJ beg raven 
5 maart 1986. 

Voor deze vrouw had iedereen altijd 
grote bewondering. Ze viel niet op, ze 
werkte hard en luisterde ondertussen 
naar de noden van de mensen. 
Niets was haar teveel. Zij durfde het 
zelfs aan een gezin met 5 kleine kin
deren over te nemen en onberispelijk 
op te voeden. Wie zou dat doen? Of 
kijken we nu teveel naar het uiterl ijk 
succes ? Z e heeft zelf ook de grote 
moedervreugde mogen ondervinden, 
toen haar Aloys ter wereld kwam. 
Het was haar persoonlijke instelling en 
haar diepe geloofsleven, dat haar de 

krachten schonk om dag in, dag uit, 
klaar te staan voor anderen : God 
kreeg zijn deel, het gezin hoefde niet 
te roepen, de familie onderhield aUe 
contacten, de buren en kennissen l ie
pen in en uit. H et kon allemaal. 
leder jaar trok zij naar de Gera~~us
processie. Tweemaal beleefde ZIJ de 
Lourdesvrede. 
Als gelovige vrouw vertrouwde zij zeer 
sterk op de hulp van God. D ie was 
voor haar steeds helpend aanwezig. 
W e denken en geloven, dat voor haar 
daarom de overgang van aarde na.~r 
de hemel zo geruisloos en zonder p1Jn 
verliep. Nu mag zij de Heer verheer
lijken, uit het diepste van haar wezen. 

Voor uw blijken van medeleven en be
langstell ing, betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma, betui
gen wij u onze oprechte dank. 

H . J . old e Heuvel 
kinderen, behuwd
en kleinkinderen. 




