
Zoveel soorten van verdriet 
ik noem ze niet. 
Maar één, het afstand doen en scheiden. 
En niet het snijden doet zo'n pijn, 
maar het afgesneden zijn. 

M. Vasalis 

Een dankbare en 
blijvende herinnering aan 

Berendina Wilhelmina 
Scheffer-Gervink 

Zij werd op 13 juni 1911 in Losser geboren. 
Op 1 O januari 1939 trouwde ze met 

Antonius Johannes Scheffer, die in 1995 
overleed. Op Tweede Kerstdag, 26 december 

2000 overleed zij in het Medisch Spectrum 
Twente te Enschede. We hebben haar op 
30 december. na de Uitvaartviering in de 

Maria Geboortekerk, te rusten gelegd 
in het graf van haar man. 

Nog vrij plotseling moeten we afscheid nemen 
van onze zorgzame moeder, schoonmoeder en 
oma. We blijven haar herinneren als een goede, 
zorgzame vrouw, die haar leven lang veel steun 
vond in het geloof. Dat rotsvaste geloof kreeg 
ze van huis meo. Ze groeide op in een groot 
gezin en zo woonde ze haar leven lang hier in 
Losser. 
Samen met vader droeg ze zorg voor haar 
gezin. Ze leefde in alle eenvoud. Toen de drie 
kinderen trouwden, bleef ze hen met veel 

belangstelling volgen en ook de kleinkinderen 
waren altijd welkom bij haar. Zij blijven moeder, 
oma herinneren als een vrouw, die op haar 
eigen nuchtere wijze voor haar mening uitkwam. 
ze wist thuis altijd een gezellige sfeer te schep
pen. 
Toen vader vijf jaar geleden overleed, miste ze 
hem wel, maar ze nam de draad van het leven 
weer op en ze woonde graag in haar woning 
aan de Kostersgaarden. Ze hechtte aan een 
goed contact met haar familie. In haar lange 
leven wist ze alle lief en leed te verwerken, 
dankzij haar diepe geloof. Maar de ziekte en de 
dood van haar schoondochter twee jaar gele
den heeft veel van haar krachten gevergd. Heel 
langzaam ging haar gezondheid achteruit. 
Dankzij de goede zorgen van met name haar 
zoon Gerard, die haar dagelijks bezocht, kon ze 
tot het laatst thuis bh1ven wonen. 
Na een kortstondige ziekenhuisopname over
leed ze nog or.verwacht op Tweede Kerstdag. 
Toch was ze er zelf zeker op voorbereid. We 
gunnen haar nu de rust na een welbesteed en 
zorgzaam leven. Zo bidden we, dat ze samen 
met vader leven mag in Gods Liefde, in Zijn 
Vreugde. 
Moeder, oma, bedankt voor al uw zorg en liefde 
voor ieder van ons. We vergeten u niet. 
Rust in Vrede! 

We zijn dankbaar voor uw medeleven, betoond 
tijdens de ziek1e en na hel overlijden van onze 
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


