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Uanl..baar gedenken we 

Gerharda Maria Nijstad - Vloedbeld 

scderc 1998 weduwe , an 
Johannes .\ntonius Nijs tad 

Gerda werd geboren op 26 mei 1924 te llcrtme. 
(;csterkt door het Heilig Sacrament der Zieken o,·crlccd 
%ij op 18 mei 2007 na een liefde,·olle ,·erzorgtng in 
"Locatie Del lona" van \feolenbeltZorg te .\ lmelo. 
Op 23 mei d .a.,. hebben wc (;crda te rusten gelegd bij 
haar man \ ntoon op de (icmecntdijkc Begraafplaats 
aan de Vriezem·eenseweg te Wierden. 

Gerda was de jongste uit een gezin van vier kinderen. 
!\adat haar zussen bct o uderlijk huis hadden verlaten, 
heeft ze de 7.org , ·oor haar moeder en broer Jan op zich 
gçn omen. Ze h eeft toen haar betrekking bij een 
tcxtidfamilic aan de Pr. flernhardlaru1 te Borne opgezegd, 
ondanks dal %e het daar erg naar haar zin had. Na het 
o,·erlijden Yan haar moeder bleef Gerda sam en me t 
haar broer wonen in het ouderlijk huis. 
Inmiddels had ze 7.ich Yolled,g toegelegd op haar werk 
als coupeuse. Velen z ullen 7.ich dit nog goed herinneren . 
ln die jaren nam ze ook S,amen met haar zussen en 
kennissen deel aan de jaarlijkse Twentse Processies. 
alsmede die naar Kevelaer. 

.\lidden jaren zestig leerde Gerda haar man Antoon 
kennen, met wie ze na jaren verkering in 1976 trouwde. 
Vanaf dat moment heeft ze haar ouderlijk huis te I lermte 
verruild ,·oor de ouderlijke woning ,·an Antoon te 

! loge Hexel. llicr hadden ze samen de jaren ,an hun 
Je,·en, 01nringd door hun <licn.·n, ruimte ,·oor een 
moestuin en hei o,m·angen , an bezoek. Ondanks da! 
%e ,amen geen kinderen hadden waren 7e daar beiden 
erg op gesLcld. 8ij hei maken ,·an een afsprJ"k werd 
dan ooi.. altijd met nadruk aangcgc::,·cn: "Breng ook de 
kinderen mee". Ging je YeryoJgcns naar huis, dan heten 
ze ,e nooit met lege handen weggaan. 

In 1994 moesten Gerda en ,\ntoon Yanwege 
gezondheidsredenen ,·an ,\ntoon hun woning te 
H oge Hexel ,·erruilcn ,·o c,r een woning aan de 
Karel Doormanstraat te Wierden. Na het oYerlijden, an 
\ntoon is Gerda daar blij,·en wonen. U i1 wilde 7e ook 

graag, en was mogelijk dankzij de steun van haar naaste 
buren en familie. Vanaf janUllri 2007 mocsL ze dit hda,Ls 
opge,·en, nadat ze werd getroffen door een beroer Le. 

W ij zijn u ergdankbaan·oor uw betrokkenheid en zorg 
om (icrda na het OYcrlljden van haar man Antoon. P.n 
"ij bedanken u , oor uw belangstelling en meelcYcn bij 
haar afscheid. 

1':amens wec.Jer~ij<lsc famille 

Wierden, 23 mei 2007 




