
Ter dankbare herinnering aan 

Gerharda Maria Akkerman-in het Veld 
Tante Zus 

Sedert 20 maart 1990 weduwe van 

Wieger Akkerman 
Zij werd geboren op 17 oktober 1919 te 
Overdinkel en overleed op 5 februari 2009 in het 
Hospice Holos te Oldenzaal. 
Op 10 februari 2009 vond na een Eucharistie
viering in de H.Gerardus Majellakerk te Overdinkel 
de crematie plaats te Usselo. 

Tante Zus werd geboren aan de Goormatenweg 
te Overdinkel als tweede van een gezin van 8 
kinderen . De kinderen die ná haar werden gebo
ren, noemden haar Zus en zo is het ook altijd 
gebleven. 
Toen ze 17 was verhuisde de familie naar De 
Beekhoek in Glane. 
Werkzaam was ze in de textiel net als háár 
Wieger waarmee ze in 1942 in het huwelijks
bootje stapte. 
Ze was dol op kinderen doch voor hen bleven 
eigen kinderen een droom die niet werd beant
woord. Wanneer er echter een beroep werd 
gedaan om even op de kinderen te passen van 
haar naasten was het altijd van ' ja, tuurlijk, 
mooi '. 

Ze was een bijzonder sterke vrouw die altijd zei 
wat ze dacht. 
Een bijzonder sterke vrouw die in al die jaren 
opkwam voor alles en iedereen die haar dier
baar waren. 
Vanaf 1998 werd ze geconfronteerd met een 
ziekte die haar, met name de laatste jaren, alle 
krachten nam. Doch voortdurend was ze bijzon
der positief, totdat eind vorig jaar ze toch zwak
ker werd. In goed overleg met Carint werd ze op 
3 januari j.l. opgenomen bij Hospice Holos in 
Oldenzaal waar ze tot 5 februari zéér liefdevol 
werd verzorgd. 
Voor deze laatste periode van haar leven willen 
wij dan ook alle vrijwilligers en medewerkers 
van Hospice Holos te Oldenzaal oprecht bedan
ken. 

Haar laatste woorden waren dan ook: 
" Het is goed zo, ik heb een mooi en lang 

leven gehad". 

Tante Zus, wij zijn trots dat u ·in ons midden was. 

Voor uw medeleven en belangstelling, betoond 
na het overl ijden van 'Onze Tante Zus ' zijn wij u 
zeer dankbaar. 

Jos en Jeanette in het Veld 
Kinderen, kleinkinderen en familie. 


