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Dankbare herinnering aan 

Bernnrdina T heodora Johanna Ovcrbeek 

Moeder "erd geboren te Ulfl op :!8 mei l 914 
ah ouilit.: docb!er in em groot gezin. In 1940 
trouwde zij met Frans Besschok en kwamen 
zij in Lochem te wonen. Hcla.1s mocht hun 
sameruijn maar kort duren. want na een lange 
ziek1eperiode stierf Fr.ins 1n l 952. haar met 
twee jonge kinderen achterlatend. 
In 1955 vond zij een nieuwe leven;vervulliug 
door haar huwelijk met Hendri~ Geurtscn. Zo 
kon 7ij in de Velswijk weer leven in de bc
schemlÎllg van een compleet gNrn Ook deze 
H'lbintenis werd gezegend met twee kinderen. 
In latere pren kwamen daar tien kh:mkm<leren 
en 7c> achterkleinkinderen hij. ~1oe<lcr \\3> se· 
cuur en precies in haar huishouden. Ze stelde 
hoge ei~en aan Lichzelf. maar verwachtte die 
even7.cer van anderen. In haar veelbewogen 
leven heeft ze veel steun en kr.idtt geput uil 
haJr geloof dat ze steed' ab een leidraad in 
haar leven heeft ervaren. Zo wast 1e ook ha:ir 
wrgen en problemen steeds weer te bo\en te 
komen. Willlt ze was er de vrouw met naar om 

biJ de pakken te bhJH:n neerzincn. Ze hidd 
veel van lclcn, puudcn en hand" erken en 
gmg graag met vader naar de bèjaardensoos 
om te kaarten. ! Ict waren goede jaren. 
Het overlijden van vader Geurtsen kwam ge
heel onverwacht in l 9lS4. Gelukkig was er 
daarna de 1org van kinderen en klciuldnderen, 
maar dat kon het verdriet om het verlies niet 
verminderen, de pijn niet verzachten. Voor de 
tweede keer moest ze ervaren wat het beteken
de om alleen te zijn 
F.nkele jaren geleden toen ielfstandig wonen 
niet langer ging. kreeg ze een thuis in zorgcen
trum 'Maria Poste!'. Het was eerst wel erg 
wennen, van de rust en de 'rije uarour op 'het 
Broek' naar een heel andere leefwereld. Dank
zij de goede begeleiding en verzorging heeft ze 
daar toch nog een goede tijd mogen doorbren
gen. De laatste lijd gingen haar krachten cducr 
steeds meer achteruit wdat ze na het ontvan
gen van het Sacr.unent der zieken , ·an ons i' 
heengegaan op eer.te Paasdag. 15 april ~OOI. 
Wij hebben af>theid 'an haar genomen tijden~ 
de Euchari>ticvicring op :?O april d.a.v" waarna 
haar lichaam ter ruste is gelegd op hel pa· 
rodticel kerkhof te Keijenborg. 

\'oor uw mcdekwn zeggen wiJ u onze oprcch· 
te dank. 
Haar kinderen. klein· en .ichterlJeinkinderen. 


