
Wilt allen die dit leest, in grote dankbaarheod 
met on>, haar man en kinderen, gedenken 

Jobanna Otte - Belt 
g~bor~n 21 junomri 1919 u Den Ham 

Zij was de ,.Merke vrouw" waarvan de H . 
Schrift in het Loflied zingt: de spil nn heel 
ons gelukkilt familie- en gezinsleven. Zij was 
altijd aanwet.ill: ster!< en onvermoeibaar. 

Maar 29 januari openbaarde zich een hersen
bloedinll, die operatief ingrijpen tot twee keer 
toe noodzakelijk maakte. Zij ontving het Sa· 
erament der Zieken. Haar toestand leek ho· 
peloos. Maar na vijf maanden mocht zij, naar 
het scheen volledig hersteld, het ziekenhuis 
verlaten. 

Hoe gelukkig waren wij toen moeder thuis
kwam, nadat zij zo dicht bij God geweest was. 
T ijdens haar ernstige ziekte beseften wij pas 
hoezeer wij allen haar aanwezigbeid nodi!! 
hadden. De zorgzaamheid, de levenswijsheid 
en de tact die ze had, maakten baar noet 
alleen bij ons, maar bij allen die baar kenden 
tot een geliefde persoonlijkheid. 

Woensdaa 1 I juli stortte zij opnieuw in. En 
zonder tol bewustzijn te zijn gekomen, over
leed zij In ons aller bijzijn op de avond van 
de 14e jul! 1979 in het ziekenhuis .,De Stads
maten" te Enschede. Na een plechtige uit-

vaan hebben wij haar lichaam op 19 juli te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Nijverdal 

Wij hadden haar noa zo araag bij ons ge
houden, maar teru&denkend aan haar rots
vaste geloof zou rjj llezegd hebben: ,.de Heer 
geeit en de Heer neemt". Nu God haar ons 
voorgoed ontnomen heeft willen wij proberen 
met de steun van Maria, bij wie zij zo vaak 
voor ons bcschermin& en voorspraak afsmeek
te, verder te Jc,·en zoals moeder dal altijd ge
wenst heeft. 

Het is een wonderbaar iets, een moeder 
Anderen mogen ons liefhebben 
Onze moeder alleen be;rijpt ons 
Zij werkt voor on~ 
Zorgt voor ons 
Bemint ons 
Vergeelt ons alles wat wij doen 
Zij bidt voor ons, en bet 
Enige verdriet dat zij ons ooit doet 
Is te sterven en ons te verlaten 

Graag willen wij iederUil danken die Ons tij· 
dens de ziekte en na loet oo·erlljden van mijn 
lie,·e vrouw en onz.e moet/er, door hun aan
we:igheid en blijken 1 an bdangstelling tot 
steun r.l}n geweest. 

L. OTTE en kinderen 
Enschede, 19 juli 1979 


