
"Ik ben de verrijzenis en het leven". 

Laat dit aandenken een uitnodiging zijn 
van gebed voor 

Johanna Maria Caecilia Linderhof 
weduwe van 

Gerardus Johannes Wennink 

Zij werd t5 mei 1903 geboren te Oldenzaal en 
stierf plotse ling te Weerselo op 28 mei t976, 
nog gesterkt door het Sacrament der zieken. 
Wij hebben haar 1 juni ter ruste gelegd op de 

r.k. begraafplaats te Weerselo . 

Goede God, 
Wij danken U voor het mooie leven van Ma. U 
hebt haar een gouden hart gegeven en een on. 
voorwaardelijk geloof in Uw goedheid. U hebt 
haar ontvankelijk gemaakt tot op haar laatste 
levensdag, voor vriendschap tn gezelligheid. 
U hebt haar kracht geschonken om in haar op
recht geloof in U. ook de kruisjes van zwakte 
en pijn geduldig te dragen, wetend dat ze zó als 
de lijdende Christus ook zou komen tot de glorie 
der verheerlijking. In haar eenvoudig geloof en 
dagelijks gebed liet U haar de inspiratie vinden 
om "in Gods naam" het heden te aanvaarden en 
met "als 't God belieft" de toekomst in Uw hand 
te leggen. Uw goedheid was de . bron van haar 
mi ldheid, van haar zo bekende gastvrijheid die 
zo vele mensen bij haar moch ten ontvangen. Uw 
trouw was echt voor haar het fundament van 
haar plichtsbesef. Wil dan, goede Vader, aan Ma, 
die zo van het 1 even hield. thans Uw volle leven 
schenken. En laat haar in U de vreug de vinden, 
die zij steeds wenste. Dat vragen wi j U, Vader, 
door de verlossende verdiensten van Jezus, Uw 
Zoon die steeds haar vertrouwen was. 

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank jullie 
voor alles wat jullie voor mij zijt geweest. Leeft 
steeds in liefde en vrede met elkaar en blijf 
trouw aan uw levenstaak, zoals ik ze U voorge. 
leefd heb. Leeft zo in deze wereld dat wij elkaar 
eens weerzien in de hemel. 
Heer, geef uw dienares Johanna Linderhof de 
eeuwige rust en moge het eeuwige licht. dat U 
bent, haar verlichten. 

Voor uw blijken van medeleven, ondervonden na 
het zo plotseling overlijden van onze lieve moe· 
der en oma betuigen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Weerselo, juni 1976. 


