


Wil in dankbaarheid gedenken 

JOHANNA CHRISTINA BA VEL 

Geboren te Glanerbrug 
op 24 december 1910. 

Na een welbesteed leven , gesterkt door het 
H. Sacrament der Zieken, in de vrede van 

Christus overleden te Enschede 
op 16 december 1989. 

Na een plechtige Eucharistieviering in de 
parochiekerk van Glanerbrug, hebben wij 
haar lichaam op 20 december ter ruste ge-

legd op het R.K. kerkhof aldaar. 

In Jo Bavel is een diep gelovig vrouw van 
ons heengegaan. Een geloof, dat zij gestalte 
trachtte te geven door dienstbaar te zijn aan 
anderen, aan haar familie, aan haar moeder 
vooral die zij vele jaren verzorgde , door 
haar inzet voor de Missie en bijzonder ook 
op haar werk bij de gemeente en vooral bij 
de T.E.T. 
In haar 40 dienstjaren was zij bemind bij 
eenieder om haar eenvoud , haar hartelijk-

heid, haar rechtschapenheid en om het grote 
verantwoordelijkheidsgevoel , waarmee zij 
haar werk verrichtte. Om dit alles was zij 
een graag gezocht aanspreekpunt voor jon
gere kollega's. 
In het Redemptoristenpark heeft zij zich 
nog langere tijd heel gelukkig gevoeld. 
Alleen het laatste levensjaar was erg moei
lijk voor haar. 
Toen zij ongeneeslijk ziek werd, heeft zij 
nog gevochten voor haar leven . 
Bij al haar lijden was zij dankbaar voor de 
steun die zij toen op háár beurt ontvangen 
mocht. 
Zich overgevend aan God , bleek andermaal 
haar groot geloof toen zij vlak voor haar 
dood zei : 
" In de hemel zal ik voor iedereen bidden." 
Geboren en gestorven vlak voor het Kerst
feest, bidden wij: "Heer Jezus Christus, ge
komen als Verlosser, wij danken U voor al 
het goede, dat Gij in Jo hebt uitgewerkt. 
Laat haar · heengaan uit ons midden voor 
haar het geboortefeest worden in Uw leven, 
dat geen einde kent en neem haar voor eeu
wig op in Uw vrede." 


