
\Ni! in uw herinnering bewaren en in uw 

gebeden gedenken: 

JOHANNA BERDINA COENEN 

echtgenote van 

Heemanus Eernardus Nicolaas Arends 

Ze werd geboren op 23 september 1920 te 
Groesbeek. Na voorzien te zijn van het H. 

Sacrament der Zieken is ze op l augustus 

1996 thuis overleden. Haar lichaam werd 

ter ruste gelegd op dinsdag 6 augustus op 

't R.K. kerkhof te Vierakker. 

Nadat haar ouderlijk huis tijdens WO I! 

werd gebombardeerd, kwam ze na een barre 

vlucht voor 't oorlogsgeweld aan in de 

Achterhoek. De rust en liefde die ze tijdens 

deze tijd zo ontbeerd had, werd haar hier 

wel gegeven. Vooral de liefde voor Herman 

groeide uit tot iets moois. Uit hun huwelijk 

werden vijftien kinderen geboren die met de 
grootste zorg werden opgevoed. Het gezin 

kwam bij haar altijd op de eerste plaats, 

niets was haar te veel. Nadat haar man 

vroeg gestorven was, wist ze door haar vast-

beradenheid de hechte gczinsband te be

waren. Toen de kinderen groter werden, kon 

ze steeds meer genieten van de vele gaven 
van Gods schepping en van de vele spelende 

kleinkinderen om haar heen. Ook tijdens 

haar ziekte stond de zorg om anderen voorop. 
Dit leven zal steeds een voorbeeld zijn voor 

ons en een troost om de vele aan ons be

stede zorgen. 
Lieve mama en oma, je hebt je strijd ge

streden. Het was niet altijd gemakkelijk, 

maar toch hebben we samen iets moois op

gebouwd. We hebben genoten ,van al 't mooie 

dat God ons heeft geschonken. Rust nu maar 

samen met papa bij God de vader, die je 

zal lonen voor al het goede dat je hebt 
gedaan. 

Voor alle blijken van medeleven. ondervonden 

tijdens de ziekte, ' t overlijden en de uitvaart 

van onze geliefde mama en oma, betuigen wij 
onze dank. 

Kinderen Arends en kleinkinderen 


