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t Ter herinnering aan 

Gerarda Johanna Zandhuis 
weduwe van Gerard Evers 
voorheen van Jan Ekkerink. 

Ze werd geboren te Almelo op 4 apri l 1915. Op 
81 jarige leeftijd is zij overleden in het verpleeg
huis van de Dr. Borststichting in Hengelo op zon
dagmiddag 8 september 1996. 
Als lid van de parochie van Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen te Zenderen is ze op 12 
september 1996, na de gezongen requiemmis in 
haar parochiekerk, begraven bij haar man Jan 
Ekkerink en haar zoon Wim op het parochiële 
kerkhof te Zenderen. 

Een veelbewogen leven heeft zij achter de rug. 
In de parochie Zenderen was ze vooral bekend 
door haar ijverige inzet voor het verenigingsle
ven. Zo was ze jarenlang lid van de Katholieke 
Plattelandsvrouwen Organisatie, waarvan ze ook 
een tijdlang bestuurslid is geweest. Als lid van 
het bejaardencomité van de KPO Zenderen 
heeft zij 20 jaar lang geijverd en haar beste 
krachten gegeven samen met haar zoon Wim. 
Ze was vroom en hartelijk. Had het beste voor 
met haar man en kinderen en heeft zich ingezet 
voor het wel en wee van de buurt. Haar ijver en 
bedrijvigheid heeft ze haar hele leven met zich 

meegedragen. Ook toen haar geestel ijke vermo
gens minder werden, bleef ze de altijd bezige 
vrouw, die veel te vertellen had en de zorg voor 
haar kinderen en kleinkinderen steeds weer ter 
sprake bracht. Ze woonde de laatste jaren in 
een beschermde omgeving, waar ze met veel 
goedheid en hartelijkheid de verzorging kreeg 
die ze nodig had. 
Ook daar straalde ze de hartelijkheid en de ijver 
uit van vroegere jaren. De dood was voor haar 
geen bedreiging. Ze heeft hem rustig toegelaten 
in haar leven. Zonder zich te verzetten heeft ze 
de drempel overschreven die het leven op 
aarde scheidt van dat leven, waar we geen weet 
van hebben, maar waarvan de apostel Paulus, 
zegt: "Geen oog heeft gezien, geen oor heeft 
gehoord wat ons daar geopenbaard zal worden." 
(1 Kor. 2, 9). 
We rekenen erop dat het heel bijzonder zal zijn 

en dat ze nu gelukkig is in dat nieuwe leven. We 
gunnen het haar van harte. 

Voor uw meeleven tijdens het verblijf van moe
der in het 'Borsthuis' en na haar overlijden, zeg
gen we U oprecht dank. 

Familie Ekkerink 

Zenderen, september 1996 
Albergerweg 1 7 


