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Zij heeft haar ziekte moedig gedragen en in bijzijn 
van haar gezin is zij thuis zacht en kalm overleden. 
Voor de afscheidsplechtigheid hebben wij haar 
op 25 november 2013 uitgeleide gedaan naar het 

crematorium "Twente" te Almelo. 

Gerda werd geboren op 24 augustus 194 7 in de 
Pollen in een gezin bestaande uit vader, moeder en vijf 
kinderen. Samen met haar twee! ingbroer en drie zus
sen groeide ze op. Het was een moeilijke tijd, maar 
ook leuk; er was voldoende ruimte om te spelen. Vader 
werkte bij de Coöperatie en moeder verzorgde de huis
houding. Toen Gerda 15 jaar was, begon ze met werken 
bij textielfabriek Spanjaard in Vriezenveen. 
Ze had het er goed naar haar zin. 
In februari 1965 leerde ze Gerrit kennen bij de Pol
lenkerk en na 2,5 jaar verkering zijn ze in 1968 in de 
Pollenkerk getrouwd. Al snel kwam het eerste kind, een 
dochter Helga. Na I jaar bij Gerda's ouders ingewoond te 
hebben, verhuisde het gezin naar een nieuwe woning 
aan de Schippersstraat in de Pollen, waar spoedig zoon 
Erik werd geboren. Daarmee was het gezin compleet. 
Toen ze 7 jaar in de Pollen hadden gewoond, verhuisde 
het gezin naar de Begherstraat. De kinderen groeiden 
voorspoedig op. Pa werkte bij Bouwbedrijf Hegeman 

en ma werkte als huishoudelijke hulp bij toen nog dokter 
Van der Haagen. Als ma niet aan het werk was, mocht ze 
graag lezen, wandelen en op vakantie gaan. Het kamperen 
met het gezin vond ze heerlijk. 
De kinderen werden volwassen en vlogen uit. Helga 
trouwde in 1996 met Hans en een jaar later trouwde Erik 
met Margreet. In 2000 werden de eerste kleinkinderen 
geboren: Kevin in april en Mirthe in november. Door de 
verstandelijke beperking van Kevin kreeg oma een zeer 
speciale band met hem en ze genoot erg van het liedjes 
zingen met Kevin . In 2003 werd er weer een jongen ge
boren : Jesse, ma was ook nu weer heel trots. Ze genoot 
ontzettend van de kleinkinderen. In 2007 werd het laatste 
kleinkind geboren: Lieke. Met kinderen en kleinkinderen 
werd er volop genoten van het kamperen op Camping de 
Rammel beek in Lattrop, waar ze uiteindelijk 24 seizoenen 
hebben volgemaakt. 
Eind 20 I 2 kreeg Gerda te horen dat ze ongeneeslijk ziek 
was. De behandelingen die ze moest ondergaan, heeft ze 
moedig doorstaan. Helaas mocht het allemaal niet baten. 
Stukje bij beetje moest ze inleveren. Ze wilde niet opgeven, 
maar vanaf oktober j 1. ging het snel bergafwaarts. 
Ze heeft op een mooie manier afscheid kunnen nemen 
van man, kinderen en kleinkinderen. 
Wij zullen haar herinneren als een liefdevolle vrouw, 
zorgzame moeder en trotse oma. 

Voor uw belangstelling tijdens haar ziekte en medeleven 
op welke wijze dan ook na het overlijden van mijn lieve 
vrouw onze moeder en oma, danken wij u oprecht. 

Gerrit Souverijn 
Kinderen en kleinkinderen 

Vriezenveen, november 2013 
Begherstraat 8 


