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Dankbare herinnering aan 

Hillechina Gerarda Geertruida 
Bontjer 

Giny 

Ze werd geboren 11 januari 1921 te Valthermond 
(Gem. Odoorn) en in 1925 kwam ze methaar ouders 
naar Erica. Van 1945 tot 1965 was ze in betrekking, 
verzorgde de huishouding, o.a. in het Centraal Mis
siecommissariaat in Den Haag; in Hilversum aan een 
pastorie. Dat werk lag haar: zorgen, klaarstaan voor 
anderen. In 1965 kwam ze naar Erica om Catrien te 
helpen bij het verzorgen van hun ouders. In 1969 
kwam ze in Erica aan de pastorie, maar was zo ook 
thuis. Haar ja-woord gaf ze 11 september 1970 aan 
Martinus Beukers, van wie ze sinds 9 december 1987 
weduwe was. Het verlies van haar man verwerkend, 
werd ze in oktober 1988 ernstig ziek, onderging drie 
maal een amputatie; heeft veel moeten doorstaan en 
kwam na een revalidatie in Haren 5 januari 1990 weer 
terug in Erica. Aan de Duikerstraat begon ze wel 
weer op te leven, maar voelde zich m~t haar handicap 
onveilig, eenzaam en vermeed medeh1den te wekken. 

Giny tîad een gesloten karakter, uitte zich moeilijk 
met woorden, maar met te doen des te meer. 
Dat bleek toen ze in "De Bargeres" helemaal opfleur
de. Haar zorg voor anderen kwam weer boven, deed 
zelf overal aan mee, was overal te vinden, zat in het 
bestuur van "De Bargeres" en de bewoners
commissie. Ze was daar op haar plaats. 
Ze ging graag mee winkelen; een terrasje; een etentj~ 
buiten was het helemaal; zag er graag verzorgd mom 
uit; dat was haar uitstraling. 
En dat "zorgen voor" bleef haar bij o.a. te zorgen voor 
bloemen op het kerkhof bij gedenkdagen. 
Ze hield van lezen, breien, kaartspelen en T.V. 
"Ik ben wel alleen, maar voel me niet alleen". 
Catrien haar huis stond altijd voor haar open en ze 
was een graag geziene gast, waarvoor een dankjewel 
past, evenals voor de liefdevolle verzorging in "De 
Bargeres". Giny was een zeer gelovige vrouw, een 
Mariakind, bad dagelijks haar rozenhoedje. . 
Plotseling, onverwacht, gaf ze woensdag 4 februan 
1998 te Emmen haar leven terug in de hand van haar 
Schepper. Na een Eucharistieviering ten afscheid heb: 
ben we haar stoffelijk lichaam op maandag 9 februan 
begraven op het R.K. kerkhof te Erica. Daar zal het 
rusten tot op de dag van de Heer. 
Giny laat een leegte achter; we zijn verslagen. 01;1 dit 
plotseling heengaan; doch we weten haar veilig in de 
hand van de Eeuwige, aan wiens leven zij nu deel 
heeft . In onze herinnering leeft ze verder ...... . 

Voor uw medeleven in deze voor ons zo droeve dagen, 
danken 

Familie Bontjer 
Familie Beukers 


