
t Dankbaar gedenken wij 

Johanna Maria Catharina Mazeland 
echtgenote van Joseph Boevink 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 7 juli 1914. 
Geheel onverwacht is zij thuis overleden op 
29 november 1993. Biddend hebben wij 
afscheid van haar genomen in de H. Ple
chelmusbasiliek op 2 december en haar 
daarna begeleid naar het crematorium te 
Usselo. 

Wat niemand verwacht had, is plotseling 
gebeurd. Tijdens hun dagelijkse middag
dutje bleek het haar tijd. Het meest pijnlijke 
daarbij is, dat afscheid nemen niet meer 
mogelijk was. Wij moeten het nu doen met 
onze dierbare herinneringen aan een vrouw, 
moeder en oma, die ons zo na aan het hart 
lag. Anneke groeide op als oudste dochter 
van een groot hecht gezin. Ze werkte als 
zijdeweefster bij Gelderman. Daarnaast 
moest er thuis aangepakt worden, ter on
dersteuning van haar ziekelijke moeder. Bijna 
52 jaar heeft zij lief en leed gedeeld met haar 
man Joseph. Ze konden niet buiten elkaar. 

Samen droegen ze de zorg van hun gezin. 
Samen genoten ze ook van hun kinderen en 
kleinkinderen. Hoewel Anneke veel heeft 
moeten meemaken en verwerken, bleef zij 
vol vertrouwen altijd het licht opzoeken van 
het leven. Een opgetogen vrouw, die hield 
van mensen en gezelligheid om zich heen. 
Ze had veel voor een ander over. maar kreeg 
ook graag aandacht van anderen. Hoewel 
ze graag in eigen kring: thuis was, vond ze 
het ook heerlijk om "uit" te gaan. Ze kende 
dan ook veel mensen. De laatste tijd be
perkte haar "zwakke gestel" haar mogelijk
heden en deed haar toenemende vergeet
achtigheid haar wat vereenzamen. In deze 
voor haar en haar gezin moeilijke periode, 
werd zij door man en zoon Wim op handen 
gedragen. Nu wij haar niet meer kunnen 
vasthouden. geven wij haar over in de trouwe 
Vaderhanden van de Heer van alle leven. 
Moge Hij haar omgeven met zijn Vaderlijke 
zorg en toewijding. Opdat zij ruste in vrede! 

Voor uw belangstelling en meeleven danken 
wij U hartelijk. 

Joseph Boevink 
Kinderen en kleinkinderen 


