
Heer, blijf bij ons 
want het wordt avond. 



Een dankbare herinnering aan 

.t Johanna Gerritdina Rutjes 
echtgenote van 
Hendrikus Hermannus Meulenkamp 
eerder weduwe van 
Antonius Hendrikus van den Bos 

Zij werd geboren 10 april 1904 te Enter. 
Meerdere malen gesterkt door de sacramen
ten der zieken is zij in de vrede van de 
Heer ingeslapen op 5 augustus 1977 te Al
melo. Op 10 augustus 1977 is zij begraven 
op het parochiekerkhof van Bornerbroek. 

Eindelijk is er een einde gekomen aan veel 
spanning, lijden en strijd. En al 't mogelijke 
is gedaan om haar weer beter te maken. 
Doktoren en specialisten hebben geprobeerd 
haar kwaal te verlichten. Verpleegkundigen 
hebben haar met alle liefde en zorg om
ringd. En niet in het minst hebben haar 
eigen man en Annie in het bijzonder moe
der begeleid met de grootst mogelijke ver
zorging, die zij konden bieden. Maar ook 
de overige kinderen hebben tijdens haar 
ziekte hun belangstelling getoond en waar 
nodig was hulp en kracht geboden. Zo heb
ben al haar dierbaren haar bijgestaan en 
mochten zij aanwezig zijn, toen zij de sa
cramenten der zieken heeft ontvangen. 
11Dat heb ik er mooi afgebracht", was haar 

reactie. Is die uitspraak niet een prachtige 
samenvatting van heel haar leven? Zij is 
door alles wat zij heeft meegemaakt in haar 
levc·n als moeder, als zakenvrouw, als we
duwe, gerijpt tot een volgroeid gelukkig le
ven bij onze Heer en God. Met oprechte 
dankbaarheid en waardering mogen deze 
woorden voor haar gelden: 

"Uw vrouw is een vruchtbare wijnrank in 
' t ruim van uw woning; uw kinderen als 
jonge olijven, een krans om uw tafel. En zie 
dan Jerusalems welzijn zo lang gij zult le
ven; en zie uwer kindren kindren bij Israël$ 
vrede". (ps. 128). 

Heer onze God, wij zeggen U dank voor 
alles wat zij voor ons betekend heeft; in het 
bijzonder danken wij U, dat zij om ons allen 
haar lijden zo moedig gedragen heeft ten 
einde toe. Wij bidden U: moge zij Christus' 
verrijzenis deelachtig worden. H. Maria 
wees voor haar 'n voorspraak bij uw Zoon. 

Voor uw blijken van belangstelling, welke 
wij tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn vrouw en onze moeder mochten 
ontvangen, zeggen wij u heel hartelijk dank. 

Fam. Meulenkamp 
Fam. van den Bos 

Bornerbroek, augustus 1977 


