
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 
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In dankbare herinnering aan 

Johanna Freriksen 

Sinds 1971 weduwe van Jan Dreijerink 

Moeder werd geboren op 22 maart 1897 in 
Enter. Na een kort verblijf in het ziekenhuis is zij 
op 17 december 1989, voorzien van het sacra
ment der zieken, op 92-jarige leeftijd overleden. 
Na een gemeenschappelijke eucharistieviering 
hebben we de 21 e d.a.v. afscheid van haar ge
nomen en haar bij vader te rusten gelegd op het 

R.K. Kerkhof te Enter. 

Op hoge leeftijd is moeder nog vrij plotseling van 
ons heengegaan. We zijn vooral dankbaar_ dat 
we haar zolang en in zo'n goede gezondheid In 
ons midden mochten hebben. 
Haar naam roept herinneringen op van een sterke 
vrouw, een lieve moeder met een goed karakter. 
Ze was een eenvoudig, hardwerkend persoon. 
Het leven heeft ze aanvaard zoals het zich voor
deed. Moedig en kordaat nam ze steeds haar 
beslissingen. Mensen in nood klopten nooit 
tevergeefs bij haar aan. 
Ze heeft veel blijde dagen, maar vooral toen ze 
ouder werd, ook veel droefheid en zorgen 
gekend in haar naaste omgeving. Ze had_ toen 
een fijne en vertrouwde plaats gevonden In het 
gezin van Jo en Henk. Ook hier bleef zij _sterk 
verbonden met het lief en leed van haar kinde
ren en kleinkinderen. 

De laatste jaren zat moeder stil en tevreden voor 
het raam. 
Het bidden van de rozenkrans was voor haar 
een grote steun. 
We hebben toen ervaren dat oude mensen veel 
kunnen betekenen voor hun omgeving. 
Ze was mild, tevreden en dankbaar voor alles 
wat je voor haar deed. 
We zullen de belangrijke plaats, welke moeder 
in ons midden innam, erg missen. 
Stil is ze van ons heengegaan in het vanzelfspre
kende geloof dat ze haar lichaam in handen kan 
leggen van haar Schepper, die ze lang en trouw 
heeft gediend. 
Moge zij nu rusten in de vrede van God. 

DANKBETUIGING 

Hartelijk dank voor uw meeleven na het overlij
den van onze dierbare moeder en oma. Het was 
voor ons een grote steun. 

Familie Oreijerink - Frenksen 

Enter, 21 december 1989 
Oisselsweg 33 


