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Ter herinnering aan onze lieve moeder, 

groot- en overgrootmoeder 

Geertruida Bakkeren-Roelofs 

is niet meer bij ons. Zij is vredig 
ingeslapen op maandag 15 mei 2000 in 

het verpleeghuis "Bruggerbosch". 

Meer dan 63 jaren heeft zij op de 
Hogelandsingel gewoond, recht tegenover 
de pastorie. Eerst, pas getrouwd, alleen met 
vader, nog zonder kinderen. Daar zijn hun 
kinderen geboren, één dochter, één zoon. 
Een overbuurman meende ooit, in dat 
opzicht, enige bedenkingen te moeten uiten. 
De argeloze eerwaarde deed dat helaas in 
aanwezigheid van de welbespraakte jongste 
zus van moeder Trui. .. 
Kinderen van vrienden en buren spraken 
moeder Sakkeren aan met tante Bakker en 
hun eigen kinderen gebruiken nog steeds 
diezelfde eretitel. 
De dochter en de zoon hebben beide kort
stondig ingewoond aan de Hogelandsingel 
ná hun respectieve huwelijken in 1958 en 
1963. Dat was vanzelfsprekend voor moe
der. Daar was weinig overleg voor nodig. 

Na het overlijden van vader. in 1968, heeft 
moeder 24 jaren alleen gewoond. Het rust
huis lokte haar niet, ook niet toen ze al ver in 
de tachtig was: "Al die oude mensen daar". 
Toch heeft ze in 1992 de stap gezet. Ze ging 
wonen in het hervormd rusthuis "De 
Eschmarke" aan de Boulevard. Vanuit haar 
kamer kon ze de Hogelandsingel zien. 
Tot enkele weken voor haar dood was moe
der buitengewoon vitaal. Haar ogen en haar 
oren hadden haar in de steek gelaten, maar 
haar benen niet. Haar geheugen liet ook 
meer en meer te wensen over en zij begon te 
dwalen. Binnenshuis én buitenshuis. Het 
werd nodig om haar in een verpleeghuis op 
te nemen. Op "Bruggerbosch" is zij de laat
ste weken liefdevol verzorgd. 
Nu haar eigen kaarsje is gedoofd, zullen wij, 
net als zij altijd deed, troost zoeken en vin
den bij Maria. 

Allen die met ons hebben meegeleefd tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
moeder, groot- en overgrootmoeder, danken 
wij van harte. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


