
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johanna Geertruida Heidernann 
die op 31 december 1912 in Overdin
kel werd geboren. Haar kerkelijk hu
welijk sloot zij te Overdinkel op 8 sep
tember 1938 met 

Johannes Hendrikus Plageman 
die in Enschede stierf op 15 april 1979 

De laatste jaren werd haar leven be
heerst door het verdriet over het verlies 
van haar dierbare echtgenoot. Op het 
moment dat ze haar verdriet te boven 
kwam, ontviel haar na een lange lij
densweg haar jongste zoon Henk. Deze 
klap is moeder niet meer te boven ge. 
komen. Hevig verlangde ze naar de 
hereniging met vader en Henk in het 
eeuwige leven. Op 1 juli 1991 ging ze 
plotseling van ors heen, overleden in 
haar slaap. 
Wij zijn ervan overtuigd dat ze de rust 
en de hereniging gevonden heeft waar
naar ze zo verlangde. 
Op vrijdag 5 juli 1991 werd zij begra· 
ven in het graf bij haar man op het 
kerkhof van de Maria Geboorteparochie 
te Losser. 

Johanna Geertruida Heidemann was 
een eenvoudige vrouw die de opvoeding 
van haar kinderen met de uiterste zorg 
op zich heeft genomen. Ze was altijd 
bereid anderen te helpen, zonder daar· 
bij aan zichzelf te denken. 
Reeds in haar kindertijd had ze een 
nauwe band met haar jongere zuster 
Truioa. Naarmate het leven vorderde 
werd deze band steviger en inniger. 
De laatste jaren bezochten ze elkaar 
meerdere malen per week en waren 
dan elkaars steun en toeverlaat. 
In haar strijd tegen haar verdriet werd 
ze gesteund door haar diep geloof in 
de Heer, en het vaste vertrouwen op 
het eeuwige leven. 
Heer, reik onze moeder uw helpende 
hand naar het Vaderhuis, waar we el
kaar zullen weerzien. 

Voor de blijken van belangstelling 
en medeleven, door u betoond na 
het overlijden van onze lieve moe· 
der, schoonmoeder en grootmoeder, 
betuigen we onze oprechte dank. 

Kinderen, behuwd· en 
kleinkinderen. 


