
"Niet klagen, maar dragen 
en vragen, om kracht." 



In dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA PHILIPPI - HAARMAN 

echtgenote van Frans Philippi. 

Zij is geboren te Rijssen op 25 oktober 1922. 
Na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken, 
is zij overleden in het Medisch Spectrum Twente 

op 19 juni 1999. 
Na een plechtig gezongen Requiemmis heeft de crema

tieplechtigheid plaatsgevonden in het crematorium 
"Enschede" op 24 juni. 

Niemand van ons weet wanneer zijn of haar aardse le
ven ten einde loopt. Dat zien we nu ook weer bij het zo 
plotseling overlijden van mijn lieve vrouw, onze goede 
moeder en fijne oma. 
Wij kunnen zeggen dat we een hele ·goede moeder heb
ben gehad. Altijd stond ze voor ons klaar, niets was haar 
teveel. Ze was bang iemand tot last te zijn. Haar gezin 
was haar alles. Ze kon er intens van genieten als we met 
ons allen samen waren en vooral de kleinkinderen geno
ten haar grote aandacht. Van hun wel en wee bleef zij 
goed op de hoogte. Zij zorgde ervoor dat met name de 
kleinkinderen het aan niets ontbrak. 
Moeder was de spil van heel de familie. 
Door hard te werken en alles samen te ondernemen met 
vader wist zij een band te smeden die onverbrekelijk 
was. In de schoenmakerij was zij regelmatig te vinden 
samen met vader. De winkel betekende veel voor haar, 
hier ondertiield ze o.a. haar sociale kontakten. Altijd 
stond ze klaar voor een praatje. Moeder was een echte 
gastvrouw, open en hartelijk. Een kopje koffie stond voor 
iedereen klaar. Haar kookkunst was voortreffelijk, waar
van zij zoveel mogelijk mensen mee wilde laten genie
ten. 

Als gelovige vrouw ging zij door het leven. Toen zij niet 
meer naar de kerk kon omdat haar gezichtsvermogen 
steeds verder achteruitging, genoot ze van de kerkradio 
die haar deed meeleven bij alles wat er in de parochie
kerk gebeurde. 
Enkele keren kon ze nog naar de kapel waar ze dan met 
vader was, bij de viering van de eucharistie. 
De laatste jaren van haar leven zag zij zeer slecht. Dit 
deed haar veel verdriet. Ondanks haar slechte zien bleef 
zij optimistisch en klaagde zij nooit en was zij vooral be
gaan met het lot van anderen. 
Uit dankbaartieid voor alles wat zij voor ons deed, mo
gen wij haar n!J toevertrouwen aan de Goede God die 
liefde is. 

Goede Maria bid voor haar, 
die we nooit kunnen vergeten. 

Moeder was Moeder, 
Een wonder voor Vader, 
Een wonder van behulpzaamheid 
voor haar kinderen en kleinkinderen 
voor vrienden en bekenden 
Veraf aftijd nabij; ten laatst helaas, 
nabij veraf... .. 

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van 
mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Frans Philippi 
José en Johan 
Gerard en Erna 
Jeroen en Karin 
en kleinkinderen. 


