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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Gerda Pannekoek - Kreuwel 
weduwe van 

Joop Pannekoek 

Zij werd geboren op 5 december 1932 te Almelo. Zij 
overleed op 6 januari 1999, na voor zien te zijn van het 
H. Sacrament der Zieken, in het verpleeghuis het 
"Meulenbelt" te Almelo. Wij namen afscheid van haar 
tijdens de Eucharistieviering op 9 januari 1999 in de St. 
Jozefkerk te Almelo, waarna wij haar begeleid hebben 
naar haar laatste rustplaats op de R.-K. Begraafplaats 
aldaar. 

Onze moeder, oma, zus en tante heeft een bewogen 
leven gekend. Niets is haar bespaard gebleven in het 
leven. Al heel jong, op 28-jarige leeftijd, werd ze 
weduwe. Zij moest toen alleen verder met haar beide 
zoons. Na haar terugkeer in Almelo werd ze goed 
opgevangen door haar ouders en zussen. In die plaats 
maakte moeder zich verdienstelijk voor de 
gemeenschap. Als bezoekster van de Zonnebloem 
bezocht ze met name oudere mensen. Verder deed ze 
ook nog bedden rijden op het ziekenhuis. Moeder kon 
het niet verdragen, wanneer mensen alleen gelaten 
werden. Zij liet haar hart spreken als het om de 
medemens ging. Wij kennen moeder als een vrouw die 
mensen graag voor zich innam, zij legde gemakkelijk 
contacten. Ook zag ze er altijd keurig verzorgd uit. 

De laatste tien jaren ging het langzaam bergafwaarts met 
haar gezondheid. Ze kreeg problemen met haar 
geheugen. Zes jaar geleden werd ze opgenomen in het 
verpleeghuis het "Meulenbelt", waar ze met veel liefde is 
verzorgd en verpleegd. 
Eigenlijk moeten we veel te vroeg al afscheid gaan nemen 
van een lieve moeder, oma, zus en tante. Als kinderen 
hadden we nog zo graag gezien, dat oma de kleinkinderen 
zou zien opgroeien. Het heeft niet zo mogen zijn. 
Met pijn in ons hart en ook dankbaar voor wat Gerda 
Pannekoek voor ons betekend heeft, geven wij haar uit 
handen in de handen van de God van alle leven. Bidden 
wij dat zij nu bij God mag zijn, samen met vader en al die 
anderen die in de familie gestorven zijn. Wij bidden God, 
dat Hij moeder genadig mag zijn en ons de kracht mag 
geven om met het leven door te gaan. 

Gerda, bedankt voor alles! 

Voor uw blijken van belangstelling in tijden van ziekte en 
medeleven ondervonden na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma, danken wij u allen oprecht. 

Almelo, 9 januari 1999 
Heijen 18 

Rene en Marja, 
Bas, Loes 

Marcel en Jacqueline 


