
t 
Ter gedachtenis aan 

Johanna Christina Maria Holst 



"Wie alles in de werela neeft ver
loren, behalve Mij, die heeft niets 
verloren, maar alles gewonnen". 

In de stilte van de nacht, op 9 maart 
1990, overleed onze moeder en oma 

JOHANNA CHRISTINA 
MARIA HOLST 

sedert 18 september 1944 weduwe van 
GERHARDUS MARINUS ZWAFERINK. 

Zij werd op 19 februari 1909 in Losser 
geboren en na de Eucharistieviering 
op 14 maart hebben wij haar op het 

kerkhof van de Maria Geboorte
parochie te Losser te rusten gelegd. 

Geboren en getogen in Losser. 
Met haar man en de beide dochters 
heeft ze een jaar in Haarlem gewoond 
Na zijn overlijden keerde ze terug 
naar haar vertrouwde omgeving, naar 
haar familie. In de warmte van de 
familieband vond ze opnieuw de moed 
terug, alleen met haar kinderen. 
het leven zin te geven. 
Zij was er de vrouw niet naar om op 
de voorgrond te treden. 
Tussen haar en haar beide kinderen 
groeide een sterke band. Ze zorgde 
er voor dat zij zelfstandig in 't leven 
zouden kunnen staan, onafhankelijk. 
Veel steun vond ze in een grote devo
tie tot Maria en in een sterk geloof. 

Met veel vreugde heeft ze ook haar 
kleinkinderen zien opgroeien, die zeer 
op haar gesteld waren. 
In alle rust is ze Ingeslapen; in onze 
herinnering zal zij bli1ven voortleven; 
in die zin heeft de dood haar niet van 
ons weggenomen. Vol vertrouwen leg
gen wij haar in de Handen van de Heer. 

ADIEU 
Je bént niet dood - de Heer heeft je 
geroepen bij Hem te wonen in Zijn 
glanzend huis; 
Je hoeft geen rust en vrede meer 
te zóeken, je hébt ze nu - want je 
bent veilig thuis. 
Je bent niet dood - je mag voor 
eeuwig leven, je bent verlost van 
onvolkomenheid, van pijn en verdriet. 
God zal je geven een onbegrensd 
geluk in onbegrensde tijd -
Je bent niet dood. - Maar ach, ik zal 
je missen zoals een mens de meest
geliefde m'st. 
De jaren van geluk zijn nooit meer 
uit te wissen, En Ik geloof: 
God heeft zich niét vergist ... 

Voor uw meeleven In de laatste maan
den, voor uw aanwezigheid bij haar 
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer 
dankbaar. U was een echte steun 
voor ons 

Kinderen en kleinkinderen 


