


t 
In liefde blijven wij gedenken 

Maria Joanna van Rijn 
weduwe van Hermanus Kerkveld 

Zij is geboren in Beckum op 30 apri! 1916 en, gesterkt 
met het H. Sacrament van de Zieken, overleden in het 
verpleeghuis St. Elisabeth te Delden op 20 mei 2001 . 
Na een gezongen Uitvaartmis in de parochiekerk van de 
H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde hebben wij haar te 
ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar op 25 mei 
daaropvolgend. 

Zij zal bij ons blijven voortleven als een vriendelijke er, 
lieve vrouw. Zij lachte graag en hield van gezelligheid. Ze 
had graag bezoek, hield dan van iets lekkers bij de koffie 
en van een advocaatje. Thuis te zijn was voor haar alles. 

Toch is haar leven niet over rozen gegaan. Geboren in 
Beckum en altijd geleefd bij haar moeder op de boerderij, 
moest ze na haar huwelijk echt wennen in Hengevelde. 
Terwijl haar man elders werkte had zij voor een groot 
gedeelte de zorg voor de boerderij . Het leven , voordat de 
welvaartsstaat begon, was haar meer dan vertrouwd. 
Samen kregen ze acht kinderen, maar twee van hen 
moest ze missen op nog jonge leeftijd. Ook had ze vaak 
te kampen met ziekte. Regelmatig moest ze naar het 
ziekenhuis. 

In 1975 ging haar man van haar heen op vierenzestigjarige 
leeftijd. Dat was een grote slag voor haar. Ook dat de 
laatste van de kinderen, Marietje, uit huis ging, vond ze erg. 

Bij Gerrit en Diny bleef ze in de komende jaren echter 
jong met de jeugd en voelde zich uitstekend thuis. Ze 
leefde mee met de kleinkinderen en met hun vrienden en 
vriendinnen. Zij hield ervan, dat zij musiceerden. Voor hen 
allen was ze oma. Ze heeft een prima verzorging genoten. 
De oude dag maakte zich echter voelbaar. Haar gees
telijke vermogens gingen achteruit. Haar kinderen konden 
hun lief en leed niet meer met haar delen. Alleen het 
verpleeghuis kon haar op het laatst nog de nodige zorg 
bieden. 
In januari 2000 is ze in St. Elisabeth gaan wonen. Voor 
haar kinderen en met name voor Gerrit en Diny was dat 
een pijnlijke beslissing. Toch voelde ze zich ook hier weer 
gauw thuis dank zij de goede zorgen van de zieken
verzorgenden en ook dankzij de vele bezoeken van haar 
dierbaren. 

In de mooie maand mei, voor haar de mooiste maand, is 
zij evenals haar man na een zorgzaam leven, naar de 
hemel gegaan. 
Moge Maria, de lieve Moeder van de Mei, voor haar de 
poort naar de hemel zijn. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze zorgzame en lieve moeder, schoonmoeder, oma 
en overgrootmoeder zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Kerkveld. 


