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ONZE LIEVE VROUW 

VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND 

BID VOOR HEN 



"De boer ziet uit naar de heerlijke vrucht van zijn 
land en kan alleen maar gedu ldig wachten tot de 

zon en de regen komt in het voorjaar" . 

Met deze woorden van Jacobus gedenken we 

BERNARDUS MAZELAND 
weduwnaar van Aleida Maria Rekers 

eerder van Johanna Maria Löbker 

en van Geertru ida Sp itshu is 

Op 9 december 1881 werd hij geboren te Denekamp 
en op die zelfde dag op zijn 93ste verjaardag 1974 
over leed hij stil en rust ig, gesterkt door de zieken
zalving. We legden hem te ruste op donderdag 
12 december 1974 op het r. k. kerkhof te Hengelo o, 
nadat we in de Paus Joanneskerk voor hem en zijn 

familie de gezongen Uitvaart hielden. 

Als we aan dit lange leven van 93 jaar mogen 
denken dan zfen we voor ons een man die leefde 
voor zijn boerderij, voor zijn paarden en zijn pon
ny's, voor de dieren en de planten, die de natuur 
voortbracht. Hij wist dat de echte wasdom van 
boven komt. Hij voelde zijn afhanke l ijkheid van de 
Schepper, vooral toen hij oud werd. Toch was hij 
erg dankbaar in zijn huis te mogen blijven, bij zijn 
dochter en haar man en hun gez in van vijf kinde
ren . Daar voe lde hij zich t huis. Daar woonde hij 
ongeveer 48 j aar. Daaraan was hij gehecht. Met een 
ijzeren wilskracht hield hij zich staande in het leven. 
Hij leefde naar zijn verjaardag toe en voelde de 
laatste tijd , dat zijn einde naderde. Een lang ziek
bed is hem bespaard gebleven. Hij kon niet stil 
zitten. Was altijd in beweging. Zo leefde hij temid
den van zijn gez in en zijn buren. Rustiq en stil ging 
hij heen op zij n verjaardag . · 
Ik dank Ell y voor al haar goede zorgen. 
We bidden voor zijn kinderen, kleinkinderen en 
achterk leinkinderen. Weest gedu ld ig en moecig, 
want de Komst van de Heer is nabij. 

H ij ruste in vrede. 


