
Een dankbare herinnering aan 
GERRITDINA HENDRIKA ROELOF$ 

echtgenote van 
Hermanus Johannes Klein Overmeen 

Zij werd geboren 19 februari 1910 te Raalte. 
Gesterkt door het Sacrament van de zieken
zalving is zij 3 maart 1995 uit ons midden weg
geroepen. We hebben haar lichaam 8 maart 
begeleid naar de begraafplaats Pleegste te 
Raalte. 

Plotseling is de lange aardse weg van deze 
lieve vrouw, moeder en oma geëindigd. 
Er was weinig tijd voor afscheid. Ruim 47 jaar 
was zij met haar man verbonden in een geluk
kig huwelijk. Vooral de laatste jaren waren een 
fijne tijd om samen te genieten. Als jongste uit 
een gezin van 6 dochters heeft zij de ouderlij
ke boerderij voortgezet, eerst met medewer
king van een daghuurder en een knecht, en 
later ging zij samen met haar man verder. 
Tegelijkertijd heeft zij haar ouders en tante 
verzorgd en later ook haar zus en de daghuur
der Kalvenhaar. 
Oudere mensen kennen haar als "Haans 
Rieke", genoemd naar hun boerderij, waarvoor 

zij tot het laatst toe belangstelling toonde. Zij 
was erg behulpzaam en bezorgd voor ieder
een, vooral voor haar man en kinderen. Zij 
vond het prettig, dat haar dochter met het 
gezin naast hen kwam wonen. 
Met haar kleinkinderen was zij heel gek, voor
al als zij ziek waren. Iedereen werd steeds 
door haar gastvrij en hartelijk ontvangen. Veel 
hield zij van bloemen en planten, de kamer 
stond er vol van. 
Zij was een diepgelovige vrouw en had een bij · 
zondere verering voor Maria. Vele keren is zij 
op bedevaart naar Kevelaer geweest. Van 
harte blijven wij dankbaar voor de mooie jaren 
die wij met haar hebben gekend. Moge zij 
voortleven diep in ons hart en in de blijvende 
vreugde bij God. 

DANKBETUIGING 
Voor de vele blijken van belangstelling, die wij 
mochten ontvangen na het plotselinge overlij· 
den van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe
der en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

H.J. Klein Overmeen 
kinderen en kleinkinderen 


