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Johanna Maria van Delft 
weduwe van 

Gerhardus Martinus Knoef. 
Zrj werd geboren te Drunen op 19 januar i 1888. 
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken is zij 
in de Vrede van Christus overleden te Enschede 
25 juli 1979. Op 28 juli d.o.v. hebben we haar 
lochaam ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Onze goede moder en heve oma is overleden zo
als ZIJ altt)d heelt geleefd: in alle rust en vrede. 
En vol overgave aan God, op Wie zij steeds al 
haar vertrouwen had gesteld. 
Wij bewaren aan haar de dankbare herinnering 
aan een door-en-door zorgzame moeder, die tot 
het einde van haar leven inte~s meeleefde met al 
he t wel en wee van haar kinderen en kleinkin
deren. 
Die, zelf dankbaar voor alle liefde die zij van hen 
ontving, alleen maar bezorgd was voor Mn wel
ZiJn. Een gastvrije vrouw, die er steeds haar 
vreugde in vond om mensen om zich heen te 
hebben. 
Ook in het Dr. Ariênstehuis, waar Zij de laatste 
elf jaar van haar leven doorbracht en waar zij 
bij iedereen bemind was om haar eenvoud en 
haar harte lijkheid. 
Een voortreffelijk christen, die wars van alle rang 
of stand zich aan iedereen gaf zoa ls zij was en 
zo méér door haar manier van leven dan door 
haar woorden liet zien, wat christen- zijn betekent. 

Dankbaar voor alles, wat z1j hierdoor aan ons en 
vele anderen heeft meegegeven, zijn wij er van 
overtuigd, dat haar sterven een doorgang zal zijn 
naar de eeuwige vreugde bij God, naar Wie zij 
verlangend heeft Ui tgezien. 
Moge zi j rusten in vrede! 

Voor uw blijken van medeleven. ondervonden 
na het overlijden van onze lieve moeder, 
groot- en overgrootmoeder, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Kinderen, klein• en 
achterkleinkinderen 


