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Wij blijven liefdevol verbonden met 

Gerharda Johanna Savenije- Kimmann 
Gerda 

Sinds 27 maart 2004 weduwe van Joop Savenije. 

* 24 juli 1925 t 15 februari 2005 

Het eerste levenlicht mocht zij zien in Coevorden. Met 
veel liefde en dankbaarheid sprak zij over het gezin 
waarbinnen zij liefdevol en veilig opgroeide. 

Gerda kon al haar liefde en zorg geven in haar werk als 
kraamverzorgster. Zo heeft zij aan de wieg gestaan van 
menig nieuw geboren leven. Maar ook was ze nabij als 
een bevalling een verdrietige afloop kende. In heel haar 
doen en laten straalde ze uit reinheid, regelmaat en 
rust. Dit maakte haar geliefd bij de vele gezinnen voor 
wie ze werkte en zorgde. 

Toen ze met Joop getrouwd was en ze zelf kinderen 
gekregen had, gaf ze al haar liefde aan haar gezin. 
Altijd aanwezig, zoals een kloek zorg draagt voor haar 
jongen. Ze was trots op haar kinderen. 
Het omzien naar anderen bracht ze in die tijd in praktij k 
binnen het werk van de Zonnebloem. Haar hart ging uit 
naar de zieke en oudere medemens. Ook hier kwam 
opnieuw haar zorgend karakter tot uitdrukking. 

Het zingen in het kerkkoor gaf haar vreugde en 
ontspanning. Vele jaren heeft ze in de kerk Gods lof 
gezongen. 
Door de jaren heen wist onze moeder en oma op 
evenwichtige wijze om te gaan met tegenslag, zorgen 
en pijn. Ze had oog voor het mooie, ze genoot van haar 
kinderen, haar kleinkinderen gaven haar vreugde. Dit 
alles bleef ze zien wat er ook maar gebeurde. 
Het heengaan van Joop, onze vader en opa heeft ze op 
een bijzondere wijze een plek gegeven in haar leven, 
ofschoon zij zelf broos en kwetsbaar was geworden. 

In het nieuwe jaar, 2005 werd meer en meer zorg en 
verzorging voor haar noodzakelijk. Gaandeweg, 
langzaam maar zeker, verdwenen haar laatste 
levenskrachten. Dankbaar denken we terug aan het 
moment waarop wij als kinderen en kleinkinderen 
samen waren om voor haar en elkaar te bidden. Zo 
werd zij gesterkt en getroost door zegen en gebed. 
Korte tijd later is zij zacht en kalm van ons heen gegaan 
met die voor ons zo bekende, ene en laatste wens: 
"Wees goed voor elkaar". 

Na de gezongen uitvaartviering op 19 februari 2005 in 
de parochiekerk van Erica, hebben wij haar lichaam aan 
de aarde toevertrouwd op het RK kerkhof eveneens te 
Erica. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven na het 
overlijden van onze moeder en oma zeggen wij u 
oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


