
Gedenk in uw gebed en bewaar in 
uw herinnering 

Johanna Geertruida Helthuis 
sinds 15 december 1987 weduwe van 

Bernardus Antonius Wargers. 

Zij werd geboren in de gemeente Weer
selo 5 februari 1909 en overleed vrij 
onverwacht, nog voorzien van het sa
crament der zieken. 9 november 1988 
in het ziekenhuis .De Stadsmaten" te 
Enschede. Na de Eucharistieviering ten 
afscheid werd ze i 2 november d.o.v. 
begraven bij haar man op het kerkhof 
van de St. Nicolaasparoch1e te Dene
kamp. 

Geboren uit eenvoudige en diepgelovige 
ouders moest ze, zoals in die tijd ge
bru1keli1k , al op jonge leeft11d gaan 
werken. Na het overlijden van naar 
ouders werd ze liefdevol opgenomen 
btJ haar familie in De Lutte. 
Op 17 juli 1952 trouwde zij met Ber
nard Wargers. Hun huwelijk bleef tot 
hun verdriet i<inderloos. Tante An ging 
weer voor halve dagen werken in de 
confectie. Toen oom Bernard invalide 
werd vond ze het haar plicht om thuis 
te blijven. Ze heeft hem 1arenlang, 
soms boven haar krachten, verzorgd. 

Na zijn overlijden eind vorig jaar, ze 
was toen zelf ook ernstig ziek, wilde 
zij toch aan de Nassaustraat blijven 
wonen. Dank zij de goede zorgen van 
Joke, Johnny en de buren, lukte het 
haar om thuis te blijven. 
Vele uren heeft ze in gebed doorge
bracht. Alle overledenen, die haar maar 
enigszins bekend waren, werden afzon
derlijk in Gods barmhartigheid aanbe
volen, elke avond weer. 
Talloze kaarsen heeft ze voor even tal
loze beelden ontstoken. Tijdens uit
stapjes, ver weg of dichtbij, altijd moest 
ze wel een kerk binnenwippen. 
Nu rnag ze bij die talloze heiligen ge
rekend worden en bij God onze goede 
voorspreekster zijn. 
Tante An, rust in vrede. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bij . 
stand, bid voor haar en ons. 

Voor uw belangstelling en meeleven, 
voor uw aanwezigheid bij haar uitvaart 
en begrafenis betuigen wij u onze har
telijke dank. 

Fam. Helthuis 
Fam. Wargers 
Johnny - Joke 


