


In dankbare hennnenng aan 

Johanna Susanna Beid 

echtgenote van Bematdus Johannes Mazeland 

Ze werd geboren op 19 september 1911 te Tubbergen. Na 
voorzien te ZIJn van de Ziekenzegen is ze na een ziekbed 
toch nog plotseling overleden op 12 september 19~. 

Na een plechtige uitvaart hebben wij haar op 16 september 
1998 begraven op het R.K. Kerkhof te Deumingen. 

Moeder 1s geboren in een groot gezin. Direct na de lagere 
school g1ng ze werilen bij verschillende boeren en daarna 
in het ziekenhuiS te Almelo. 
In het begin van de oorlogsjaren ls ze getrouwd met vader 
en samen kregen ze 4 kinderen. Ben is alrutm tw~r~bg Jaar 
geleden overleden, dat heeft hen veel verdriet gedaan. 
Samen hebben ze hard gewerkt op het boerderijtje in 
Hasselo. Vooralm het beg1n 1s het niet altiJd gemakkeliJk 
geweest. 
Toen de stad kwam oprukken moesten ze noodgedwongen 
naar de bebouwde kom van Deurmngen verhuizen. Dit was 
een moeilijke stap. welke achteraf toch nog erg 1s meege· 
vallen. Eerst woonden ze aan de Wilthuisstraat en de laat· 
ste tien jaar aan de Pastoor Havinkstraat. 
In belde buurten woon<M:n ze goed. 
Na een oogeluk en enkele heupopeïatteS kon moeder met 
meer ftetsen en het lopen gii'IQ moeizamer. Ondanks dat 

kon ze zich thuis best vermaken met eten koken, lezen en 
televiSie kijken. Ze kreeg veel bezoek. ook nadat bekend 
werd dat ze ongeneeslijk ztek was. Hiefbij kreeg ze steun 
van familie. (oud)buren en bekenden. 
Ruime tijd geleden heeft ze heel bewust de Ziekenzegen 
ontvangen. De laatste twee maanden ging moeder licha· 
meiiJk sterk achteruit en werd ze verzorgd door vader, de 
fam1he en thUISZorg. Tot het laatste moment was moeder 
zeer helder van geest en ze had het er erg moeilijk mee dat 
ze lichamelijk zo sterk achteruit ging. 
Moeder had een sterk geloof •n God en ook Maria had een 
bijzondere plaats bij haar. 
Wij danken haar voor al het goeds wat ze voor ons gedaan 
heeft en hopen dat ze de eeuwige rust heeft gevonden bij 
God. 

Eenvoudig en beschefden en groot van hart. 
Altijd open voor vreugde en smalt. 

ledereen had bi] haar een etgen plaats. 
En zij was bij ons tot het allerlaatst. 

Voor uw medeleven en belangstelling, vooral tijdens haar 
ziekte, maar ook na het overlijden en bij de begrafenis van 
moeder, zeggen wij U heel hartelijk dank. 

B.J. Mazeland 
Kinderen en kielilkinderen 


