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Dankbaar willen wij gedenken 

Johanna Aleida Busscher- ten Brink 
weduwe van Bernardus Busscher 

* 30 oktober 1904 
te Tilligte 

t 7 augustus 1998 
te Losser 

Wij hebben afscheid van haar genomen in de St. 
Antoniuskerk en haar daarna begeleid naar haar 
laatste rustplaats. 

Voor al uw blijken van belangstelling en meeleven 
danken wij u van harte. 

De Familie. 

Bij dit afscheid overheersen gevoelens van dankbaarheid. 
Een lang en zorgzaam leven in ons midden, heeft z'n tooi 
gekregen. God heeft haar inzet en eenvoudig geloof voltooid 
in zijn grenzeloze liefde. In Zijn 'hemel' van licht en liefde, 
mag ze nu voorgoed rusten in vrede. 
Samen met haar man en kinderen, die haar allen zijn 
voorgegaan. 
Johanna Busscher was een diepgelovige vrouw. Naar het 
voorbeeld van Moeder Maria ging ook zij de weg door het 
leven in toewijding en zorg. Nog op jonge leeftijd trouwde 
ze haar Bernard. Hij bracht uit een eerderhuwelijk drie kleine 
kinderen mee. Als een eigen moeder heeft zij hen al de 
nodige aandacht gegeven en met veel liefde omringd. 
Door al de jaren heen heeft zij veel meegemaakt. 
Toch wist ze zich door haar grote plichtsbetrachting en 
blijmoedigheid steeds staande en gaande te houden. Eigen
lijk had ze niets voor zichzelf nodig. 
Ze kon alles wel missen. Johanna heeft in haar leven veel 
gekregen, maar ze heeft ook veel moeten afstaan. Bijna al 
degenen die haar zo na aan het hart gingen, moest ze weer 
afstaan. De pijn en het verdriet, verwerkte ze veelal alleen, 
in de stilte van binnen. In de omgang bleef ze blijmoedig. 
Een vrouw die graag mocht puzzelen en heel graag mensen 
om zich heen had. 
De laatste jaren werd steeds duidelijker dat de tand des tijds 
ook aan haar niet voorbij zou gaan. Haar geest begon zich 
meer en meer in nevelen te hullen. Het nu vervaagde en de 
dingen van vroeger kwamen weer boven. Meer dan liefdevol 
is ze verzorgd op de Oldenhove. 
Johanna heefthaartaak volbracht. Moge Moeder Maria haar 
nu geleiden naar het Hemels oord van licht en vrede. 


