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In dankbare herinnering aan 

Johanna Geertruida Nijland 
(Anneke) 

sinds 21 maart 1986 weduwe van 

Gerardus Johannes Mekkelholt 

Zij werd geboren op 19 januari 1921 in Overdin
kel en is gestorven op 2 april 2000 in het ver
pleeghuis te Losser. Op het parochiele kerkhof 
te Overdinkel hebben wij haar lichaam op 7 april 
bij Pa te ruste gelegd. 

Een sterke vrouw! Een moeder uit duizenden! 
Gelovig en trouw is ze vredig temidden van haar 
kinderen gestorven. Van Pa en Ma hebben wij 
jarenlang vele waarden en normen toegereikt 
gekregen. Eerst van hen beiden en de faatste 
14 jaar van Ma alleen. Zij was al die jaren de spil 
van haar gezin. Haar 4 zoons, met later 4 
schoondochters erbij, en haar 8 kleinkinderen, 
waren haar alles. Ze nam steeds, in veel din
gen, in goede zowel als kwade dagen, het voor
touw in handen. Altijd en in alles kon men bij 
haar terecht. Steeds stond ze voor iedereen 

klaar met een grote blijmoedigheid. Ze genoot 
zichtbaar van hel leven, mensen en gebeurte
nissen, fietstochtjes en uitstapjes. Geleidelijk 
dienden zich echter allerlei problemen aan, 
geestelijk zowel als lichamelijk. Vanaf 1986, het 
jaar van Pa's overlijden, besefte zijzelf, en wij 
met haar, hoe betrekkelijk alles is. Beiden kre
gen longontsteking. Ma overleefde het, maar 
Pa niet. Ma had voor hem gezorgd tot het uiter
ste. Vanaf toen namen Ma's krachten geleidelijk 
af. Maar ze klaagde niet. Integendeel, ze bleef 
liefde, warmte en goedheid uitstralen naar 
allen, tot aan haar laatste ademzucht. De laat
ste jaren werd ze liefdevol verzorgd op het 
Verpleegcentrum Twente Oost. Het deed haar, 
en ons allemaal, verdriet dat haar werkelijk
heidsbesef soms in de war raakte en haar eens 
zo goed geheugen haar steeds vaker in de 
steek liet. Haar kinderen, kleinkinderen, Gerard 
en Alie, Zuster Castissima en andere vnenden, 
omringden haar voortdurend met 'n liefdevolle 
en zorgende nabijheid. Ma, met liefde en dank
baarheid zullen wij u en elkaar vasthouden in 
ons hart. Lieve Ma, we blijven je dankbaar voor 
alles wat je voor ons hebt betekend en gedaan. 

DANKBETUIGING. 
Met goede gevoelens van dankbaarheid blijven we terugdenken 
aan onze lieve Ma en Oma. Haar vaste geloof vormde de basis 
voor haar leven. Uw voortdurende medeleven en belangstelling 
hebben we zeer op prijs gesteld. 

Fam. Mekkelholt 


