
't Verlies was er al voor het einde, 
de rouw al eer het afscheid kwam, 

toen die niet te begrijpen verwarring 
bezit van haar gedachten nam. 

Maar streelden wij haar wang een keer, 
dan was er toch die glimlach weer. 

Johanna Padberg 

weduwe van Hermanus Johannes Aarnink 

Zij werd geboren op zeven april 1910 en is 
gesterkt door het Sacrament der Zieken 

overleden op acht september 1996. 
De Uitvaartmis voor haar vond plaats op 
twaalf september vanuit de kapel van het 
Dr. Ariënshuis, waarna de crematie plaats 

vond in Usselo. 

Het leven van moeder werd gekenmerkt 
door humor. Tot het laatste toe kon zij met 
humoristische opmerkingen uit de hoek ko· 
men. Desondanks heeft ook zij in haar Ie· 
ven de nodige problemen gekend. Tijdens 
de oorlog werd tot twee maal toe hun wo
ning gebombardeerd en raakten zij alles 
kwijt. 

Zij wist door haar sterke wil en haar geloof 
al deze problemen te overwinnen. Zo bleef 
zij de spil in haar familie en kon ie zondags 
de kinderen dan ook steevast bij haar op de 
koffie vinden. 
Ook voor haar kleinkinderen heeft ZIJ veel 
betekend. zij kwamen dan ook graag bij hun 
"super-oma". 
Vooral de laatste jaren merkte ze toch dat 
haar gezondheid minder werd en werd een 
verhuizing naar het Korhoenplantsoen en 
later zelfs naar het Dr. Ariënshuis onvermij· 
delijk. 
Toch heeft ze hier al die jaren met veel ple
zier gewoond en was ze dankbaar voor de 
goede zorg die ze hier kreeg. 
Ze heeft hier nog een aantal gelukkige jaren 
gehad samen met haar kat, want haar liefde 
voor dieren heeft ze tot het laatst toe be
houden. 

Moeder bedank1 voor alles! 

Wij danken u voor uw blijken van meeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze lieve moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 


