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Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Christina Geertruida 
Bloemen - Luijerink 

weduwe van 

Gerhardus Johannes Bloemen 

Zij werd 4 oktober 1912 geboren te Overdinkel. 
Na het overlijden van haar man 10 juli 1978, wer
den ook haar geestelijke en lichamelijke krach
ten minder maar door hulp van haar kinderen 
en kleinkinderen kon ze tot de verhuizing van 
de boerderij nog liefdevol verzorgd worden aan 
de Denekamperdijk 54, waar zij met haar man 
en Marianne en Jan een boerenbedrijf opge
bouwd heeft. De laatste twee jaar is ze liefdevol 
verzorgd in 't verpleeghuis "Oldenhove" waar 
zij in de nacht van 7 juli is ingeslapen. 

Nooit klagend, nooit vragend, alles zelf dragend, 
met deze woorden is onze moeder en oma door 
't leven gegaan. 

Zij was een prettige zieke, die niet klaagde en 
altijd tevreden was; zij wilde een ander niet tot 
last zijn. 
Haar leven is niet altijd over rozen gegaan, maar 
zij kon altijd moed putten uit de zorg die ze droeg 
voor haar man. kinderen en kleinkinderen en 
schoonzuster die ze allen met veel zorg heeft 
omringd. Zij was altijd druk in de weer op de 
boerderij, want in 't achterhuis daar moest 't 
schoon zijn. 
De laatste jaren was haar leven eenzamer ge
worden, omdat haar gezondheid achteruit ging 
en zij een vrouw was die haar eigen leven wil
de invullen. Zo hebben wij tot 't laatst haar le
ren kennen als een moeder en oma die met een 
lach de mensen begroet en haar verdriet en pijn 
die ze heeft moeten doorstaan weten verborgen 
te houden. Wij allen kunnen hier een voorbeeld 
aan nemen. 

Voor uw vele belangstelling en medeleven tij
dens de ziekte en na het overlijden van onze 
moeder, schoonmoeder en oma, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Marianne en Herman Flinkers-Bloemen 
Richard, Werner en Jesper 
Jan en Ria Bloemen-Hulst 
Willem, Johanne en Otto 


