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Een dierbare herinnering aan 

Johanna Maria Mazeland-Horsthuis 

sinds 24 mei 1941 echtgenote van 

Antonius Jozef Mazeland 

Zij werd geboren op 21 april 1914 te Lemselo, ge
meente Weerselo. Ze overleed zeer onverwacht 
in de vroege morgen van 5 oktober 1994. 
Op 10 oktober 1994 namen wij tijdens d"' Eucha
ristieviering in de H. Maria Geboortekerk af -
scheid van haar en hebben we haar begeleid 
naar het crematorium te Usselo. 

We moeten afscheid nemen van moeder, van 
oma. We doen dat met heel veel pijn in ons hart. 
Er zijn bijna geen woorden voor te vinden hoe wij 
haar, haar gezelschap, haar zorgzaamheid zullen 
missen. Ze was een bezorgde vrouw. Ze maakte 
zich om heel veel dingen druk en was zo voor 
zichzelf niet altijd even gemakkelijk. 
De goede gang van zaken in het gezin kwam bij 
haar op de eerste plaats. Alles moest altijd tot in 
de punties verzorgd en geregeld worden. 

De dingen moesten op tijd, liefst meteen, gebeu
ren. Ze was heel bezorgd wanneer de kinderen 
op vakantie gingen: ze had pas rust wanneer ze 
weer veilig en wel terug waren. Niet alleen voor 
haar gezin was ze zorgzaam. Ook voor anderen 
toonde zij zich een moeder, een steun en toever
laat. Ze stond altijd voor anderen klaar en kon 
heel moeilijk 'nee' zeggen. De laatste periode 
van haar leven -met de opname in het ziekenhuis 
van haar man - zal een tijd geweest zijn die heel 
veel van haar vergde. We bewaren aan haar fijne 
herinneringen. Zo willen we blijven denken aan 
het 50-jarig huwelijksjubileum, dat groots werd 
gevierd. Ze genoot van mooie dingen en ver
zorgde ook zichzelf goed. De kleinkinderen von
den in haar een lieve en gulle oma, die ook voor 
hen altijd klaar stond. 
Zij leefde vanuit een diep geloof. Moeder, oma, 
heeft zich voor ons gegeven. Met onze diepe 
droefheid zijn wij daar heel dankbaar voor. 
Dankbaar voor al het goede dat zij voor ons 
heeft gedaan. Wij blijven aan haar denken. 
Zij mag nu rust vinden in de vrede van de verre
zen Heer. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij haar 
uitvaart en crematie zijn wij U zeer dankbaar. 

A .J . Mazeland 
Kinderen en kleinkinderen. 


