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Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



Voor Uw blijk van medeleven bij het overlijden 
van mijn lieve vrouw en onze dierbare moeder 
en oma, zeggen wiJ U onze harteliJke dank. 

H. J. Vosmer 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (0), juni 1978 
Aristotelesstraat 18 

t 
In dankbare herinnering aan mijn lieve vrouw 

en onze zorgzame moeder en oma 

Johanna Bernarda Assink 
echtgenote van HENDAlKUS JAN VOSMER 

Ze werd geboren op 24 juni 1914 te Hengelo en 
overleed plotseling op 16 juni 1978 te Hengelo. 
De begrafenis vond plaats op dinsdag 20 juni 

op de r. k. begraafplaats te Hengelo. 

Het leven Is soms als een handtekening In het 
zand. Een kleine wind waait er over heen en 
doet hem vervagen. 
Zo was ook het sterven van moeder: plotseling 
en onverwacht. Maar wat door geen wind, ja 
zelfs geen storm kan uitgewist worden in ons 
hart, is de herinnering die wij aan moeder mee
dragen. Het Is een fijne en mooie herinnering. 
Ze was voor haar man een lieve echtgenote 
die tezamen met hem met veel liefde en toe
wijding werkte en leefde voor haar gezin. Voor 
haar kinderen was zij een goede en zorgzame 
moeder, die altijd klaar stond waar hulp gebo
den was; die bemiddelde waar bemiddeling 
nodig was; die bemoedigde waar bemoediging 
nodig was. Voor haar kleinkinderen was ziJ een 
lieve oma. Het was haar een grote vreugde als 
ze bij haar op bezoek kwamen. 
Om haar leven samen te vatten: ze was een 
mens om van te houden. De dragende kracht 
van haar leven was ten diepste haar geloof in 
God en Christus. Moeder was een diep gelovig 
mens die haar leven heeft gebouwd op God, 
haar Vader. Van huis uit heeft ze een grote 
verering voor Maria meegekregen waaraan zij 
altijd trouw is gebleven. Hoewel plotseling Is 
ziJ niet onvoorbereid gestorven. Zij leefde in 
Gods zorgende nabijheid. WIJ willen onze dank 
voor alles wat zij voor ons betekend en gedaan 
heeft gelovig samenvatten In dit gebed: Goede 
Vader. geef aan moeder de eeuwige rust en leid 
haar binnen in Uw Vaderhuis. 


