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Gedenk in uw gebeden 

Elisabeth Maria Geling 

weduwe van Hermannus Christianus Boerland. 

Zij werd 21 juli 1896 te Sappemeer geboren. Op 
' ·28 december 1976 is zij, na voorzien te zijn van 

het sacrament der zieken, overleden te Emmen in 
het bejaardencentrum "Heidehiem". Na een 
plechtige uitvaartdienst op 31 december 1976 in 
de parochiekerk van de H. Paulus te Emmen heb
ben wij haar lichaam te rusten gelegd op de r.k. 
begraafplaats te Klazienaveen. 
Sommige mensen worden geslagen door het leven. 
De dierbare overledene was zo iemand. De ver
schrikkingen van de tweede wereldoorlog zijn haar 
niet voorbijgegaan : haar man belandde in een 
concentratiekamp, en op deze tragische wijze 
heeft zij hem verloren. Het voortijdig verlies van 
een goede man heeft haar een diep gevoel van 
eenzaamheid gegeven. Helemaal alleen kreeg zij 
de verantwoordelijkheid voor een groot gezin met 
alle zorgen van dien. Doordat zij zo vaak alleen 
beslissingen moest nemen, stond zij ietwat domi
nerend in het leven. Deze eigenschap had zij wel 
nodig om het drukke leven aan te kunnen. 
Ondanks de vele tegenslagen leefde zij graag. Het 
kostte haar dan ook erg veel moeite te aanvaar-

den dat haar leven binnenkort zou eindigen. 
Altijd had zij de teugels in handen kunnen hou
den, en nu werden die haar uit handen geslagen. 
Het bewustzijn dat zij het leven niet meer de baas 
maar dat de strenge wetten van het sterfelijke 
leven haar de baas waren geworden, maakte haar 
angstig en onzeker. Die angst probeerde ze te 
camoufleren door over het komend sterven te 
zeggen : ,,Je moet er wel even aan wennen". Toen 
ze de nieuwe situatie enigermate onder ogen kon 
en durfde zien, heeft ze met grote overgave en 
diep geloof op eigen verzoek het sacrament der 
zieken ontvangen temidden van haar kinderen. 
Vredig is ze ingeslapen, en rust nu in de eeuwige 
vrede. 

Voor uw blijken van meeleven tijdens de ziekte 
en bij het overlijden van moeder zeggen wij u 
hartelijk dank. Bijzonder dankbaar zijn wij voor 
de goede verzorging die zij in het bejaardencen
trum "Heidehiem" mocht ontvangen. 

fam. Boerland 


