
Een hand die zwaaide als we gingm, 
het vele goeds dat we ontvingen, 

zijn nu onze herinneringen. 

In dankbare herinnering aan 

Hendrika Gezina Verver 
sedert 6 januari 1987 weduwe van 

Johannes Huisman 

Zij is geboren op 27 juni 1903 te Vriezenveen. Op 30 
juni 1995 na een liifdewlle wrwrging m gesterkt door hrt 
H Sacrament der Zieken gestorv(n in verplerghuis .her 
Meulenbelt' te Almek. We hebben aftcheid van haar 
gmomen op 5 juli 1995 in k Sr. Pancratiu,kerk te 
Albergm. We hebben haar re ruJte gekgd op her parochiële 
kerkhof aldaar. 

Ze. was een lieve, eenvoudige vrouw wiens leven geka
rakteriseerd werd door zorg voor de mensen om haar 
heen. Al op zeer jonge leeftijd - tijdens de crisisjaren na 
de eerste wereldoorlog - moest z.e gaan werken. In die 
tijd verhuisde zij met haar ouders naar Albergen. Daar 
ommoetce zij haar Jens. Toen zij op 28 mei 1931 in het 
huwdijk trad, nam z.< direct daarmee de zorg op zich 
voor haar schoonouders en haar zwager. In de jaren die 
volgden werden er vijf kinderen geboren. Jens, de kin
deren, de boerderij en de inwonende familieleden 
maakten dat 1.e altijd aan he, werk was. Ze deed al dat 
werk met veel liefde en vreugde: ze was gelukkig me, 
haar leven. Spoedig nadat alle kinderen het ouderlijk 
huis verlaten hadden en zoon Jan de boerderij overge
nomen had, brak er een moeilijke, verdrietige tijd voor 

haar aan. Jens werd ziek, en op 6 januari 1987 overleed 
hij. Dankzij de hulp van de kinderen kon ze nog lang in 
haar vertrouwde omgeving blijven wonen. Door een 
beroerte gedwongen moest zij vorig jaar echter ,och ver
huizen van haar eigen plekje, naast zoon Jan en zijn 
vrouw Marietje, naar "het Meulenbelt", een verpleeg
huis. Ondanks alles mocht ze daar graag '.Lijn. Ze was 
dankbaar voor de aandacht en zorg die zij van de ver
zorg(st)ers kreeg, en z.e genoor van de vele kinderen, 
l<leinkinderen en bekenden die trouw op bezoek kwa
men. Toen op 6 juni 1994 haar zoon Jan plotseling 
overleed leek haar wereld voorgoed in te stotcen. Door 
de Steun en troost van de mensen om haar heen en door 
haar grote vermogen om in de gang van het leven te 
berusten kwam z.e di, verdriet enigszins ie boven. De 
dag na haar 92Sle verjaardag gaf ze evenwel te kennen 
dat hei u, goed was geweest en dat ze wilde srerven. 
Alsof God deze wens wilde verhoren heeft Hij haar op 
30 juni, enkele dagen na haar verjaardag, rot Zich geno
men. Met haar is een goed mens, een lieve moeder en 
een schar van een oma van ons heengegaan. Het vele 
goede dar ze gaf verzacht ons verdriet. Wc zullen haar 
missen. Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onz.c: moeder, 
groot· en overgrootmoeder zijn wij u oprecht dankbaar. 
Het heeft ons goed gedaan. 

Albergen, 5 juli 1995 
Vleerboersweg 8 

Kinderen, l<lein- en 
achterkleinkinderen 




