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In '1e~devol'.e herinnering aan 

JOHANNA GEERTRUIDA CHRISTINA 
POSTMA-KLOPPENB0RG 

sinds 1979 weduwe van Martinus Antonius Postma 

Zij werd goboren te Lonneker op 1 oktober 1912. 
Voorzien van het Sacrament van de Zieken overleed zij 
in het ziekenhu:s te Oldenzaal op 20 juni 1992. 
Op woensdag 24 juni 1992 hebben w~ afsche d van haar 
genomen bJdens de Echanst1evienng 111 de 
H. Anton uskerk te Oldenzaal, waarna de cremate te 
Usselo. 

We hebben een lieve moeder en oma verloren. Maar in 
ons hart en onze herinnering leeft ze voort als de vrouw, 
die vooral voor anderen leefde: die weinig sprak, maar 
vooral wist te luisteren en te kijken; die met verwondering 
haar kleinkmderen zag opgroeien; die met jeugdige 
belangstelling e'k van hen volgde bij hobby, sport en 

all;die; d,9 alk van haar kinderen de ruimte gaf zich te 
ontplooien, ook als de omstandigheden wel eens hééf 
erg moeilijk waren; die met w1ishe1d en begrip de vrede 
bowaardè en mensen met elkaar wist te verzoenen; die 
wij met dankbaarheid gedenken. 

Ze had haar zware taak als moeder bijna volbracht. 
Samen metvaderzou te nu het stille geluk gen;eten van 
een onbetorgde oudedag Maar het leven haalde haar 
een stteep door de rekening Onverwachts overleed 
vader. Zo was ze plotseling alleen in haar huis. 01talfeen 
%ijn vief niet mee. Zolang het ging 1s ze zelfstandig blijven 
wonen, soms affeen met de hennnering aan een 
veelbewogen maar rijk leven. Vaak echter temidden van 
haar kinderen en kleinkinderen. Zij gaven haar leven zin. 

Bij haar overlijden gaat onze dankbaarheid uit naar: 
da mensen van de "Manahor, voor hun zorg en warmte; 
de a/1Sen en verpleegkundigen die haar hebben 
bijgestaan in haar laatste uren. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze moeder 
en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 
Q.denzaal. juni 1992 


