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Opgelucht Zijn we dal je •J(Jensweg ten einde is 

Intens verdnetig ZJ/n we om 111 heengaan 

Ter dankbare herinnenng aan 

Gerarda Maria van Rijn - Peper 
echtgenote van 

Johannes Leonardus Antonius van Rijn 
Zij werd geboren ln Bornerbroek op 26 oklober 1940. 
Voorzien van het sacrament der 2>0ken IS zij op 11 
apnl 1999 te Hengelo overleden 
Op 15 apnl hebben we haar te ruste gelegd op de 
R K begraafplaats te Bome!broek 
Mei p11n 1n ons hart hebben Wil moeten aanschouwen 
hoe aan het levensverhaal van min lieve vrOW1 en 
onze zorgzame moeder na een rroeizame lijdensweg 
een einde is gekomen. Een leven dat voor haar altijd 
in het teken van de zorg voor andefen heeft gestaan. 
Zij wefd geboren in Bornerbroek op hel Tusveld. Een 
plek di8 een centrale rol in haar leven hoolt gespeeld. 
Trots vertelde ze hoe ze daar haar ieugdiaren heelt 
dootgebracht. "Meestal was 1k burten aan het voet· 
ballen" zei ze dan. Haar oudert11k huis Is ook de plek 
waar ze na haar trouwen IS bl1/V8n wonen en een 
gezin heelt opgebouwd. Een plek waar jong en oud 
harmonieus samenwoonden want haar ouders maak
ten ook deel uit van het gezin. De zorg voor haar 
gezin en haar ouders hield haar van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat bezig. Een rustpuntje vond zij in de 
vorzorging van de bloementuin want dat was haar 
Passi8 
In 1993 kwam er abrupt een ommekeer 111 haar leven 
toen er b11 haar slokdarmkanker werd geconstateetd. 

Na een t.wetal zware operaties palcle ze met al haar 
doorzettingsvermogen toch de draad weer op 
Alhoewel ze dankbaar was dat ze er weer boveoop 
gekomen was, v181 hel haar wel eens zwaar dat le 
niet alle werkzaamheden meer kon verrichten Medo 
hierdoor moest ze ook de plek verlaten waar ze haar 
hele leven al had gewoond. Eon beslissing die moei· 
lijk was. maar waarvan we samen vonden dat deze de 
beste was. Er werd een nieuwe stek gevonden mid
den in Bornerbroek. Een plek waar Zij zich ook weer 
thuisvoelde. 
ZIJ bleel de toek011"61 dan ook po&j!iel 11lZ18n en 
had nog voldoende plannen Maar opnieuw sloeg het 
nooclot loe. In de zomer van 1998, in haar getMlfde 
vakantieland Oo6tenn1k. begon ze opnieuw mei haar 
gezondheid te sukkelen. Wederom werd er een 
kwaadaardige tumor bij haar ontdekt. Ondanks dezo 
zware teleurstelling bleef ze toch hoop houden 
Wilskracht en hoop heeft ze tot het laatst getoond. Na 
de opname in hel Ziekenhuis, enkele weken voor haar 
over11jden, zel ze "Ik hoop dat we er nog een mooi8 
zomer van kunnen maken· Tot ons grote verdnet 
heelt ze dat niel meer mogen meerreken Het valt ons 
zwaar dat we al zo vroeg afscheid van haar hebben 
moeten nemen. Door haar heengaan IS een leegte 
ontstaan die met meer In te vullen is. 
Gerda. ma we missen je 

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden 
bjdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrottw 
en onze moeder zeggen wij u allen onze hartehJke 
dank. 

Jan van R1Jn 
Laurens en Irma 
Kann en Peler 


