
Zoals zij leefde 
is zij heengegaan. 

Eenvoudig, tevreden 
en karakteNol. 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Johanna Engelina Gervink 

die op 12 januari 1907 in Losser geboren 
werd. Zij was gehuwd met 

Antonius Hermannus Boerrigter, 
die in 1963 overleed. 

Op 24 juni 1999 overleed ZIJ in 

St. Maartens-Stede, na het ontvangen van 
het sacrament van de Ziekenzalving. 

We hebben haar op 28 iuni, na de 
Uitvaartviering in de St. Martinuskerk, te 
rusten gelegd op het R.K. kerkhof, in het 

graf van haar man. 

Nu wij afscheid moeten nemen van onze 
zorgzame moeder en oma, doen we dat met 
veel verdriet. Toch zullen vele dankbare her
inneringen ons met haar blijven verbinden. 
Heel langzaam is de kaars van haar leven 
opgebrand. Ze bleef geestelijk heel sterk, 
tot het laatst. 
Samen met haar man heeft ze zorg gedra
gen voor een groot gezin. 

Vrij jong nog stond ze er alleen voor, toen 
vader na een kort ziekbed stierf. Ze leefde in 
alle eenvoud en bescheiden en zo trad ze 
niet graag op de voorgrond. Haar gevoelens 
uitte ze niet en zo verwerkte ze op haar 
eigen wijze vreugde en verdriet. 
Toch genoot ze van het leven, van de talrij
ke bezoeken van haar kinderen en kleinkin
deren en graag maakte ze een ritje met de 
auto. Tot op hoge leeftijd woonde ze zelf
standig in de van Deinsestraat. Ze moest 
dan ook wel wennen toen ze twee iaar gele
den verhuisde naar St. Maartens-Stede, 
maar ze was er dankbaar voor de liefdevol
le verzorging. 
Moeder was een diepgelovige vrouw, die 
kracht putte uit het geloof, dat ze van huis 
uit had meegekregen. En zo heeft ze, zon
der te klagen, haar leven uit handen gege
ven en het gelegd in de handen van God. 
Moeder, oma, bedankt voor je zorg en liefde. 
Rust nu in de Vrede van God! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlij
den van onze zorgzame moeder, groot- en 
overgrootmoeder. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


