
Wilt u in uw gebeden gedenken 

Gerarda Gerardina Dijk 
echtgenote van Sernardus W I helmus Slootman 

Zij werd op 8 juli 1930 in Raalte geboren. Na 
een hardnekkige ziekte is zij, gesterkt door het 
Sacrament van de Zieken, overleden te Zwolle 
op 14 november 1991. De uitvaartplechtigheid 
vond plaats in Dalfsen en de begrafenis op het 
RK Kerkhof te Hoonhorst op 19 november 

1991 . 

Het sterven van moeder kwam te vroeg. We 
wisten dat zij emstig z1ek was en daarom was 
zij ook al vroegtijdig gesterkt met het Sacra· 
ment van de Zieken. Dat gaf haar rust en hoop. 
Want moeder was een gelovige vrouw, die niet 
alleen een sterke band had met de kerk maar 
ook met God Dat bleek uit haar dankbaarheid 
voor de klctne d ngen en attenties van het le
ven. Bovendien werd ze gedragen door een 
opt1m1St1sche levenshouding; ze was vrolijk van 
aard en daardoor heeft ze veel narigheid en 
verdriet kunnen overw1nnen. 
Deze ge1ov1ge en vertrouwvolle levenshouding 
inspireerde ook andere mensen. want ze was 
dikwijls omgeven door mensen. Ze kwamen 
graag bij haar op bezoek, missch1en wel omdat 
ze gastvrij en open was naar anderen toe. Bo
vendien klopte niemand tevergeefs bij haar aan. 
Ze was hulpvaardig en vn1gev1g waardoor z11 
veel vrienden en vriendinnen om ZJCh heen had. 

Ze hield ook van gezelschap. Ze vond haar ple
ZJCr •1n btJeenkomsten van de Soos en van de 
Zonnebloem. MoelliJk heeft ze het gehad met 
de overgang van Hoonhorst naar Dalfsen Van 
een dorp met een sterk gemeenschapsleven 
naar een woonomgev1ng waar mensen waken 
over hun privéleven. 
Haar open karakter dat kontakt met iedereen 
zocht, kwam n1et meer tot ZiJn recht. Maar door 
de steun van haar man en de kontaktpersoon 
begon zij zich toch thU1S te voelen. 
Haar sterven vah zwaar voor haar man, dochter 
en schoonzoon. Vanu1t een eertijk respekt voor 
moeder zullen zij de onderlinge saamhorighetd 
weten te bewaren. Ook de goede relat1e met 
haar schoonzuster en zwager in Ommen zullen 
hen over dit verties heenbeuren. 
God geve haar de eeuwige rust. 

DANKBETUIGING 

Voor uw bliJken van meeleven en vnendschap 
tijdens haar z1ekte en na haar overlijden zeggon 
wij u allen heel hartelijk dank. Ze hebben ons 
goed gedaan. 

November 199 1 

Namens de familie. 
B. W. SLOOTMAN 

Van T ydencampstraat 41 , Dalfsen 


