


In dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes Mazeland 
sinds 12 september 1998 

weduwnaar van Johanna Susanna Beid 

Hij werd geboren op 2 maart 1912 te Beuningen. 
Na eerder voorzien te zijn van de H. Ziekenzalving 
is hij na een periode van afnemende gezondheid 
overleden op 26 juni 2004 te Weerselo. 
Na een plechtig gezongen uitvaartmis hebben we 
hem op 1juli2004 begraven op het R.K. kerkhof te 
Deurningen. 

Vader heeft tot zijn vij fliende jaar in Beuningen 
gewoond en daarna in Hasselo aan de Torenlaan. 
In het begin van de oorlog is hij getrouwd en samen 
kregen ze vier kinderen. Zoon Ben is nu ruim vijf
entwintig jaar geleden overleden; dat heeft hen veel 
verdriet gedaan. Naast zijn werk was hij samen met 
moeder druk met hun boerderijtje in Hasselo aan de 
Topweg. Het was altijd vroeg opstaan en hard 
werken. Toen de stad kwam oprukken, moesten ze 
noodgedwongen naar het dorp Deurningen ver
huizen. Dit was een moeilijke stap, welke achteraf 
toch nog is meegevallen. Sinds hij in Deurningen 
woonde, heeft hij nog lang een grote moestuin gehad 
in Hasselo, waarin hij vol overgave wetkte. 

Na het overlijden van moeder, was het voor hem 
vooral in het begin een heel moei lijke tijd. Moeder 
\vas de spil in het gezin en .-:ijn steun en toeverlaat. 
Maar ook mede door de ~ieun van de buren van de 
Past. Havinkstraat heeft hij zijn eigen ritme weer 
gevonden. Vader was een buitenmens met liefde 
voor paarden. Tevens was hij zeer plichtsgetrouw en 
voor zichzelf weinig eisend. 
Zijn geloof in God was groot, ook het kerkbe.toek 
was voor hem heel belangrijk. 
Zolang het nog mogelijk was, bezocht hij zijn 
familie regelmatig. 
Het laatste jaar heeft hij in hui.-:e St. Jozef ge
woond, waar hij ten gevolge van zijn afnemende 
gezondheid met de nodige zorg werd omringd. 
Tot het laatste moment was vader nog helder van 
geest en had hij het er nog erg moeilijk mee dat zijn 
lichaam steeds verder achteruitging. Wij danken 
hem voor al het goeds wat hij voor ons gedaan heeft 
en hopen dat hij de eeuwige rust samen met moeder 
heeft gevonden bij God. 

Voor uw medeleven en belangstelling, ook na het 
overlijden en bij de begrafenis van vader, zeggen 
wij u heel hartelijk dank. 

Fam. Mazcland 
Kleinkinderen en achterkleinkinderen 


