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"En als ik dood ben, treur dan niet, ik ben niet echt 
dood, moet je weten, het is mijn lichaam dat ik achter
liet, dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten" 

De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken 
(psalm 23) 

Dit is een blijvende herinnering aan 

Marie Weustink - Boers 
Maria Gerarda 

sinds februari 197 4 weduwe van Johan Weustink 

Ze werd geboren op 4 mei 1912 te Lonneker. Ze is 
overleden op 27 juli 2001 te Losser, 9 weken na haar 
89st

• verjaardag. Ze is op 1 augustus na een gezongen 
Uitvaartviering te Overdinkel bij haar man begraven. 

Als jong meisje kwam ze vanuit de Hoge Boekel , 
Lonneker, naar Overdinkel, waar ze tot op hoge leeftijd 
heeft geleefd en gewerkt. Eerst als dienstmeisje in 
betrekking, op de boerderij " De Kolker", en na haar 
huwelijk in 1941 als moeder en boerin met Pa aan de 
Goormatenweg. Zeven kinderen werden daar gebo
ren. Hoe intensief en kleurrijk leefde ze voor haar 
gezin! Duizenden keren heeft ze op de mondharmoni
ka gespeeld, symbool van zichzelf en van haar leven. 
Vastberaden, vol energie, niet vals en met veel initia
tieven, zorgde ze op vele manieren voor alles en allen. 
Gods gaven waren aan-haar welbesteed, want ze leid-

de een arbeidzaam leven, reed tractor en bromfiets, en 
genoot met volle teugen van het buitenleven. Als echt 
buitenmens hield ze van dieren, bloemen, planten en 
allerlei groenten. Met een eigen wil , die ze niet onder 
stoelen of banken stak, straalde ze zelfstandigheid, 
eenvoud, vastberadenheid , maar toch steeds oprechte 
goedheid uit. Ze had duidelijk eigen inzichten en uitge
sproken meningen en standpunten. Ze liet zich in haar 
doen en laten niet gauw beinvloeden door menselijk 
opzicht. Met pijn in haar hart moest zij haar zelfstan
digheid en haar thuis twee jaar geleden vaarwel zeg
gen om verpleegd te worden te Losser. Ze was er God
zij-dank, ondanks haar hoge leeftijd, snel ingeburgerd, 
en erg gelukkig . 
Ma, Oma, nu wij definitief afscheid moeten nemen van 
jou , denken we vol dankbaarheid terug aan al die 
mooie maar moeizame jaren, van liefde, toewijding en 
zorg voor Pa, tot aan zijn' dood in 1974 en voor ons 
kinderen en kleinkinderen die jou zo lief waren, tot i~ 
de 21 st

• eeuw. De liefdevolle verzorging in het VTO, na 
een leven dat getekend was door liefde, inzet en hard 
werken voor ons allen, stemde jou en ook ons tot grote 
dankbaarheid. Met zorg heb jij ons zelfs vanuit Losser 
omringd. We zijn blij dat wij jou a.h.w. nog steeds in 
ons midden mochten hebben, als ma, oma en over
grootmoeder. Tot ons groot verdriet overleed je volko
men onverwachts maar niet onvoorbereid. Je naam 
blijft in onze harten geschreven. In onze gedachten blij
ven ook je liefde, zorgzaamheid en trouw. Nu je je 
aardse reis hebt voltooid , bidden en vertrouwen wij dat 
Je met Pa rust in vrede, bij God, jouw en onze 
Levensbron. Vergeten doen wij jullie nooit. 

Wij danken u voor uw blijken van medeleven na het overlijden 
van onze Ma, Oma en- Overgrootmoeder. 

Kinderen , kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


