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JOHANNA NIJENHUIS 
9' IOW 'H.D 

JOHA:\='-t:.S 5:-;1PPERT 
Zij word op 9 murt 1891 te Louer geboren. waar 
21,j door het aacramen t van het Doopsel opg-enomen 
"·:rd in de &•ruide meenochap van God en de Kerk 
Zij <!î<><ide op "" r..,1Je al• een echt christen, "'ier 
grootste '·erlangen het wa<i11 goed te zij~ zoz.l!i! haar 
Heer goed wu. Altijd •'ond zij klaar •oor iedereen. 
Door haar dienen en belpcn wa~ :tij toen steun voor 
velen. Bidden was haar niet vreemd en door het <lik· 
wijls delen in de ~cntt<len van Biecht en H. Commu· 
nie groeide tij naH.t Christus toe. Op het einde vA11 
haAr lt1nge leven wcr 1 tij gesterkt door het S.1cr11m.,_n t 
der Zieken, de H, Zalving, w.ardoor zij do krocht 
kreeg om hu r 1~u1t1tt l-!l'Cnadagen door te buni:;cn 
in \Ulledigo -.renlgln;; mot Christus. Hot was voor 
haar een croor \OOtre:ht he off. r ' n haar let<en te 
mogen brengen op de dag dat d H. Kerk her lijden 
éTI Sterven van de \'orl0>ser plechtig herdacht. op 
Goede \'rijdac, 12 april 1963 Haar 1 ·~am ,..erd aan 
de gewijde rust 'an het Kerkhol m Losser 1otvor-
1rouwd. tot de dog ebt zu ""'& delen in de \' errijie
nis van Ch11sr111. 

Laat ons b1ddon. 1 Lor Jeius Christus, U hebt tot 
de goede mnordona.r gezegd het troo-tr'jl:e "oord 
.. Heden >uit goj m•t l\lij 11jn in het porodijs". lio gotd· 
~ttn~·. n'!er op Uw dienares Johanna en wil de over· 
vloed van Uw .icnederijke vergeving t1>epa~sen op haar, 
die Gij gcwa.r<li~d hebt np de herdenkingsdag vao Uw 
J.ijdc·n~olîer tot U te nemen. Neem haar op in de 
vreugde van Uw parMJijs, omdat iij in U geloofd ht·eft 
en in chri teltjk ••rtrouwon U in liefde diende. G11 
<lic leeft en hetut in du eeuwen der .:euwen Amen 
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