
Opgewekr en zorg::.aam. nooi1 vragend, 
nimmer klagend, a/rijd :;lil dragend, 

moedig ging je door. Sleed:; weer, 
101 op her lamsre moment, 

her wilde nier meer. 



t 
Dankbare herinnenng aan 

Johanna Maria Handriks - Brinkhuls 
Jopy 

echtgenote van 
Roelof Sernardus Handriks 

Zij werd geboren op 12 april 1933 te 
Enschede, waar ze op 2 januari 1998 is 

gestorven. 

Na de Uitvaartdienst in de parochiekerk van de 
H. Michaêl te Enschede hebben we in het 
crematorium te Usselo afscheid van haar 

genomen. 

Ze was vol zorg voor anderen: daarmee is 
haar leven gekenmerkt. 
Met haar opgroeiend gezin had zij ook een 
enorme zorg voor haar ouders. 
Daarnaast was zij ook altijd actief op het socia· 
Ie vlak en voor de parochie of voor welk goed 
doel dan ook. 
Zij cijferde zich altijd weg voor haar kinderen, 
vnenden en alle mensen die bij haar aanklop
ten. ZIJ wilde dat niemand iets te kort kwam. Zij 
was als het ware moeder voor veel mensen. 

Het valt ons heet zwaar afscheid te moeten 
nemen van deze lieve vrouw, moeder en oma. 

Moeder betekende zo vee/ voor ons/ 

Zij heeft heel hard gewerkt voor haar gezen. 
Steeds was zij er op uit om zorg en liefde te 
geven aan haar man, kinderen en kleinkinde· 
ren. Gelukkig en dankbaar was ze in het bij· 
zonder omdat ze de vreugde van haar kleink1n· 
deren mocht beleven. Hartelijk meelevend met 
anderen was zij bemind bij velen. 
Door haar blijmoedig karakter en vooral in haar 
rotsvast geloof vond zij de kracht om de tegen
stagen in haar leven te verwerken en om haar 
lijden in stilte te dragen. 

Ze is gestorven, een verdrietig lege plaats ach
terlatend in het leven van man en kinderen. 
Voor haar is er nu rust. We geloven dat ze 
mag zijn in Gods hemelse vrede. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn 
vrouw, onze moeder en oma danken wij u heel 
hartelijk. 

R.B. Handriks 
Ionderen en klemkinderen 


