
<Rje~ Oortman-Sc!ieffer 



"Als de grote Baas me wil, 
dan moet Hij me maar halen.• 

Met veel liefde willen we blijven denken aan 

Jfenárikg Çesina Jolianna 
Scfzefjer 
echtgenote van 

Marinus Hermanus Gerhardus Oortman 

ZiJ werd op 23 april 1925 in Glane geboren. 
Op 18 oktober 2013 begon ze ziek te worden 

en ze is op 27 november overleden. 

Na de Afscheidsviering in haar parochiekerk, 
de Heilige Maria Geboortekerk. volgt een dag 

later haar crematie in Usselo. 

In de nazomer van haar leven, begon ze zich 
niet lekker te voelen, kwam niet meer van de 
bank af en had geen zin om televisie te kijken. 
Eten en drinken deed ze eigenlijk al tijden heel 
slecht. Achteraf begrepen we waarom. 
Al vanaf haar jonge jaren was zij een harde 
werkster. want "niets doen", dat kon niet bij 
onze moeder. 
Zij was zorgzaam voor haar man en kinderen 
en voor haar klein- en achterkleinkinderen was 

haar niets te veel. Helpen verhui1en, gordijnen 
naaien, aardappelpannekoek maken, alles wat 
ze kon. daar hielp ze je mee. 
Zij was een markante vrouw. niet groot van 
postuur, had een hart van goud en had een 
groot onrechtvaard1ghe1dsbesef. Oot stak ze 
dan ook niet onder stoelen of banken. 
Zij was een vrouw om van te houden, droomde 
lang van haar gouden huwelijk met pa, maar 
dat is er niet meer van gekomen. Ze kon er 
aanvankelijk niet overheen komen dat hij over
leden was. Haar uitspraak was dan ook: "Wat 
had pa hier toch nog mooi een paar jaar kun
nen zijn", of, " wat was pa trots geweest als hij 
nu alles nog eens kon zien". 
Zij was een vrouw die haar mondje wel roerde, 
maar was ook van grote daden. 

In het geloof waarin zij ons is voorgegaan, 
moeten en willen wi1 nu afscheid van haar ne
men. Eindeloze vrede en geluk mogen nu haar 
deel zijn Zij zal rusten on vrede. 

Voor uw medeleven on deze dagen en voor uw 
aanwezigheid bij de1e afscheidsdienst, zijn wij 
u zeer dankbaar. U allen bent een echte steun 
voor ons. 

Herwie en Louise. Els en Jan, Frans en Ute, 
alsmede onze kinderen en kleinkinderen 


