
Een gelovige en dankbare hennnenng aan 

JOHANNA BERENDINA NIJLAND 
sedert 9 november 1973 weduwe van 

Bemardus Geerdink 
eerder (23 mei 1918) weduwe van 

Gerardus van de Weer 

ZiJ we<d 20 oovember 1889 te Bome geboren Voomen van 
t>e1 Sac"'ment van de Zieken o""'1eed l•J .n het Dr PC. Borst· 
veipleeghuos te Hengelo op 22 81.9U5tus 1983. het leest van 
Mana Komngon De plechtige Uitvaart wefd op 27 augustus 
dav gehOuden "' de paroct11ekenc te Saasveld Op het kerk· 
hol aldaar hebben wij haar aan de aarde toevertrouwd on ge 
IOOf aan de giO<oevolle vem1zen1s van de doden. 

Z.1 is b11na 94 iaar geworden, de leelt11d van de zeer sterken 
Haar leven is wel anders gelopen dan z11 zelf zal !>ebben ge 
dad'lt of gehoopt, maar haar antw00rd was er alt1p een van 
gelovige overgave •• niet m11n wd. maar Uw w~ geschiede"" 
l~ huwde op 27 IU"l 1913 te Saasveld met Gerardus van de 
Weer Hun werden 2 doc::hters en 1 zoon gebOfen. Op 29 meo 
1918 stoer1 haar man en op 28 lebtuan 1921 moest Zij ook haar 
,ongste doehtert,e verliezen 

Op 14 november 1919 huwde z•1 te 8omerbroek met Bernar
dus Geerdink . Uit dit huweh1k werden 5 zoons en 2 dochters 
geboren Wij weten, hoe vader en moeder voor het gezin heb 
ben gewerkt en gezwoegd. hoe ze samen moe1l11kheden en 
beproevingen hebben gedragen en verwerkt op 4 november 
1968 stierf Bennie, op 29 november 1971 moesten z11 Gerrn 
verliezen . 9 november 1973 st~ vader Op 5 juh 1975 
moest Zij ook haar doc::hter Grada verliezen 
Zij had veel van de voortreffehjlce VtOUw en moeder. zoals 
deze getekend staat n het Boel: Sp<euken 1311· Een sterke 
VtOUW , het hart van haar man "91'1rouwt op haar. ze brengt 
l'lem gelule . 1e staat op terwi~ het nog nacht os an zoryt voor 
voedsel. z11 staat haar oog op de akker; ze opent haar hand 

voor de behoeftigen. ze ziet lachend de komende dag 1eoe
moet; haar mood spreekt wijSheld; " Î gaat de gangen van 
haar gezn na en eet haar brOOd niet "' ledigheid Een nooit af · 
latende zorg voor ons gez1nl 

z,, was energiek. temperamentvol. open. oprecht en eerlo1k 
van karakter. soms recht toe recht aan Ze kon zichzelf ver
geten omwille van anderen; alt1J(I was ze bereid en klaar om 
te helpen Haar helde en zorg. haar aandacht en meeleven 
gong ook en l/OOral uit naar haar fam~•e en naar de buun , b•1· 
zonder als 1n een gezin een kind geboren was, moest ZIJ 
komen · ze hielp zoals maar we111ige vrouwen kunnen Zo 
maakte z11 waar. "'Niemand leeft \/OOI zichzetf alleen. niemand 
sterft voor zichzelf a leen. zolang wii leven. leven w.j VOOt de 
'Heer en sterven wi~ dan sterven Wtl voor de Heer., of w.1 leven 
of ste"'en. Hem beho<en w.1 toe •• 
In vreugdevolle dagen was Z•J ons nabo1 met haar opreèlte l\ar· 
tebjkheod. in dagen van zorgen en verdriet was zoj aanwezig ais 
een werkeli1ke en onmisbare steun Met stille ontroenng 
denken w11 aan alles, wat z11 voor ons betekende en deed 81~ 
zondere gaven van geest en hart waren haar gegeven; z11 had 
een brede belangstelling: 211 las graag en veel en hield zrch 
verrassend bij de t1id op allerlet gebied 
(lp 18 december 1974 gong zij naar net Bejaardenoantrum te 
Weerselo. waar Z•l een liefdevolle "9riorg1ng genoot Geleide 
~jk werd z11 lichamelik en geestelijk m.nder valide. z~ toonde 
zich een moedige en sterlte vrouw Snls 21 december 1981 
mocht ze 1n het Or PC Borstverpieegl>u•s te HengelO de 119r. 
plegng "nden. doe Z•I nodig hed en <ie haar zo graag en onna · 
\'Oigbaar gegeven werd tot het laatste 
Mocht z•1 al eens verzucht hebben " Zouden ze m11 daarboven 
vergeten'", dan kon dat zeker niet het be1aardencentrum of het 
verpleeghuis aangerekend worden. als zou Z•J zich daar te kort 
gedaan gevoeld hebben 
Moge moeder nu leven b11 God on eeuwige vrede en vreugde 

Onze Vader • Wees Gegroet 

De kinderen. behuwd·. kletn· en ac:tlterkte.nktnderen va" de 
famifoe Geerdink danken u han~ voor uw belangstelhng, 
betoond tijdens haar verbi1f "' het w.pleeghu1s. bij het over\r 
den en begrafenos llllr'I onze d•erbare moeder. behuwd moeder 
en oma 


