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"Ik kan gaan slapen zonder zorgen 
Want slapend kom ik bij U thuis 
Alleen bij U ben ik geborgen 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis ." 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Johanna Josephina Gering 

die op 25 november 1911 in Lonneker gebo
ren werd . Ze was gehuwd met Gerhardus 
Johannes Zuithof die al op 17 februari 1967 is 
overleden. 
Op 5 juni 1998 overleed zij vrij onverwacht 
in het Medisch Spectrum Twente te Enschede . 
We hebben haar op 10 juni na een plechtige 
Eucharistieviering in de kapel van het Ariëns
huis te Glanerbrug begeleid naar het cremato
rium "Enschede" te Usselo . 

Plotseling moeten we afscheid nemen van 
onze lieve moeder en oma. 
Veertig jaar heb je hard gewerkt in textielfa
briek "Oosterveld" . Je ontving daarvoor de 
eremedaille verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Ondanks vroeg overlijden van je echtgenoot 
verloor je nooit je gevoel voor humor. 
Voor veel mensen organiseerde je reizen en 
wat heb je niet genoten van de zangvereni
ging "Internos" waarvan je een van de 
oprichters was. 
Toen je gezichtsvermogen verder afnam ver
loor je niet de moed en bovenal verloor je 
nooit je sterke geloof in God . 
Iedere week werden er negen kaarsen op
gestoken en diverse rozenkransen gebeden 
voor de mensen die je zo lief had . 
Je beleefde zeer veel plezier aan je drie klein
kinderen waar je alles voor over had en erg 
trots op was. 
Toch plotseling en onverwacht ben je van ons 
heengegaan . 
We zullen onze moeder en oma echter nooit 
vergeten . 
In onze herinnering leef je voort en je bent nu 
in veilige handen. 

Lieve moeder en oma, rust zacht . 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter 
gedachtenis aan haar, 

Ger en Ans Heemskerk 
Nicole en Stephan 
Sander en Leonie 
Kirstin 


