
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA OUDE SOGTOEN 
weduwe van 

Hendrikus Sjoerd Jacobs 

Zij werd geboren op 20 februari 1915 te 
Borne en overleed op 5 augustus 1991 in 
het Streekziekenhuis te Hengelo. We heb
ben afscheid van haar genomen op 8 
augustus tijdens een Eucharistieviering in 
de St. Theresiakerk te Borne, waarna we 
haar te ruste hebben gelegd op het R.K. 

Kerkhof te Borne. 

Onze moeder en oma heeft tijdens haar 
leven het gebeuren binnen ons gezin en de 
familie in sterke mate mee helpen bepalen. 
Het was niet altijd even gemakkelijk, maar 
samen met haar man Rikus, slaagde zij er 
altijd weer in om aan dié zaken voorrang te 
geven die in hoge mate de gezelligheid bij 
ons thuis bepaalden. Of het nu om Kerst
mis ging of Sinterklaas, de goede herinne
ringen komen altijd weer bij ons boven. 
Haar enthousiasme en brede belangstel
ling werkten aanstekelijk op iedereen die 
met haar in contact kwam. 
Dank zij haar sterke karakter kon ze met 
grote veerkracht de klappen verwerken die 
zij in haar leven tegenkwam. 

De dood van haar man was de laatste die 
zij heeft moeten verwerken. Dit verlies 
heeft diep in haar leven ingegrepen. Het 
gedwongen alleenzijn, een ramp voor een 
zo contactgericht persoon als moeder, 
heeft ze proberen weg te drukken door de 
talrijke bezoeken aan haar kinderen. 
Wij zijn blij, dat we haar veel van de gezel
ligheid, waarvoor zij vroeger zelf zorgde, te
rug hebben kunnen geven binnen onze ei
gen gezinnen. 
De laatste moeilijke strijd heeft ze nu 
gestreden. Wij zijn er van overtuigd dat zij 
met haar man uitkijkt naar het tijdstip 
waarop de hele familie weer verenigd is. 
Het vertrouwen in onze Schepper geeft ons 
de zekerheid dat dit afscheid niet definitief 
is. 
Moeder, oma, bedankt voor de fijne jaren 
en "Tot ziens". 

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

Kinderen en 
kleinkinderen 


