
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA WILHELMINA MULDER 
weduwe van Franciscus Knuven 

Geboren te Ommen 9 juli 1896. voorzien 
van het sacrament van de zieken op 1 
september 1976. is zij overleden 18 de· 
cember 1976 in de Hartkamp te Raalte. 
Haar lichaam wacht op de verr ijzenis 
op het r .k. kerkhof te Dedemsvaart waar 
wij haar 22 december te ruste legden. 

Zij is onvergetelijk. Z ij behoorde tot de 
sterke vrouwen die een groot aantal kin· 
deren het leven schonk en mee moest 
maken dat velen als kind zijn gestorven. 
Eén volwassen zoon bracht ze naar het 
kerkhof. Vanuit haar diepe geloof heeft 
zij dit alles kunnen verwerken. 

DANKBETUIGING 

Dank aan God voor haar leven. 
Dank aan allen die tijdens haar leven 
goed voor haar waren, in haar ziekte 
met haar meeleefden en na haar over· 
lijden hun belangstelling toonden. 

Fam. Knuver 

Zij was tegelijk een lieve moeder en oma 
die altijd belangstelling had voor allen. 
die allen graag om zich heen zag, die 
iedereen even hartel ijk en goed ontving. 

Zij voelde zich sterk betrokken bij al het 
wel en wee van de buurt. van de kerk en 
zij leefde er volledig in mee. Haar lieve 
glimlach zullen we nooit vergeten. 

Moeder mocht de leeftijd van de sterken 
bereiken. Na die mooie feestdag is het 
snel achteruit gegaan. We weten dat het 
voor haar moeilijk moet zijn geweest he· 
lemaal niet meer te kunnen praten zoals 
het ook een offer geweest moet zijn om 
weg te gaan uit het huis waar ze meer 
dan 60 jaar lief en leed gedeeld had 
met allen die haar lief waren. Toch we· 
ten we als moeder nu nog iets tot allen 
zeggen kon dan zou dat een woord van 
dank zijn voor alles wat u als kinderen 
en kleinkinderen voor haar geweest bent. 
voor al de zorgen in het bijzonder van 
de laatste drie maanden. 

Bewaart allen deze mooie herinnering 
aan moeder en oma Knuver en weest 
sterk in het geloof van waaruit zij ge
leefd heeft: dat moeder nu voortleeft in 
de hemel temidden van allen die haar 
daarheen voorgingen. 


