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"In alle stilte 
hen je van ons heengegaan 
maar j e blijft 
in ons verder leven." 

In dankbare herinnering aan 

HENK MAZELAND 
echtgenoot van 

Annie Mazeland-Achtereekte 

Geboren: 5 maart 1927 te Losser 
Overleden: 7 maart 1993 te Saasveld . 
We namen afscheid van hem in de Plechelmus
kerk te Saasveld. 
Daarna was de crematie te Usselo. 

Henk kwam uit een boerengezin en hierin lagen 
ook zijn idealen. 
Als jongen gaf hij reeds veel om vee . 
Op 20-jarige leeftijd moest hij ver van huis zijn plicht 
vervullen om het vaderland te dienen. Zijn vader 
was bang, dat hij hiervan niet zou terugkeren. Toch 
kwam hij als enige overgeblevene van zijn onder
deel , zij het gewond, terug. 
Zijn verdere leven is hierdoor sterk beïnvloed. 
Omdat hij slecht ter been was, is hij als ambtenaar 

in een kantoorfunctie terechtgekomen . 
Na 25 jaar dit werk te hebben gedaan, is zijn 
hartewens gedeeltelijk in vervulling gegaan 
In april 1973 kwam hij terecht op zijn stek in Saasveld. 
Hier kon hij naar hartelust van zijn vee en de natuur 
genieten. 
Doordat zijn gezondheid de laatste jaren te wensen 
overliet, moest hij zijn hobby' s opgeven . 
Na diverse operaties leek het de goede kant weer 
op te gaan. 
Samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinueren 
zat hij weer vol goede voornemens . 
Twee dagen na zijn 66e verjaardag is hij plotseling 
van ons weggenomen, zonder dat er iemand af
scheid van hem heeft kunnen nemen. 
De verslagenheid bij zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen is groot. 
Ondanks het verdriet zijn wij blij , dat hem een 
verdere lijdensweg bespaard gebleven is. 

Moge hij nu rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader, schoonvader en opa betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Annie Mazeland-Achtereekte 
kinderen en kleinkinderen . 


