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Dankbare herinnering aan 

Johanna Geertruida Elschot 

Geboren te Glanerbrug op 1 september 1909. 
Sinds 3 november 1972 weduwe van 

Johannes Libbers 

Na een welbesteed leven overleden te 
Enschede op 16 december 1997. 

Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van 't Dr. Aniinstehuis hebben we op 
20 december afscheid van haar genomen. 

Terwijl heel de mensheid zich voorbereidde 
om het geboorteleest te gaan vieren van 
Christus, is God definitief terug gekomen in 
het leven van onze goede moeder en oma om 
haar op te roepen voor de eeuwigheid 
Heel haar leven is getekend geweest door 
haar zorg voor haar gezin. 
De moeilijke tijdsomstandigheden onder de 
oorlog en in de jaren daarna hadden haar ge
hard in haar bekommernis voor het welzijn 
van hen allen. 
Ook al zou zij zelden u111ng geven aan haar in
nerlijke gevoelens ook niet bij het vroegtiJdig 
overliJden van haar man en twee zoons. 

anderszins gal ZIJ voortdurend blijk hoe bij 
haar alles draa~de om haar gezin Moeder was 
degene van wie altiJd alles mocht en biJ wie al
les kon en die alles regelde zonder dat zij er 
iets voor terug verwachtte. 
Gastvrij voor iedereen genoot zij het meest als 
al haar kinderen en kleinkinderen elke zater
dagmlddag bij haar waren voor een spelletje 
kaart, een hapje en een drankje of om gewoon 
wat bij te praten 

Zo schiep ZIJ een hechte band onder haar kin
deren en kleinkinderen, waar nooit plaats was 
voor ruzie of jalouzie. 
Intens heeft ZIJ genoten van allerlel uitstapjes, 
van haar tuin en de schoonheid van de natuur. 
Als diep gelovige vrouw zocht zij voortdurend 
haar toevlucht b1j God, vooral 1n het trouw 
meevieren van de Eucharistie in de 
H. Hartkerk en later in de kapel van 
't Ariënstehuis. 

Dankbaar voor alles, wat zij ons heelt voorge
leefd vertrouwen WIJ dat zij nu voor eeuwig 
kerstmis zal vieren in de hemel. 

Goede Moeder, lieve oma: rust in vrede! 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge· 
dachtenis aan haar. 

Kinderen, klein- en achterklemkinderen 


