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Wil in dankbaarheid gedenken 

Josephine Geertruida Christina Spaalj 

Geboren te Enschede op 9 oktober 1912. 
Sinds 14 Juni 1983 weduwe van 

Mattheus Geurs Johannes Beckers 

Gesterkt door de heiltge sacramenten in de 
vrede van Chnstus overleden te Enschede 

op 28 januari 1998. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van 't Dr Ariënstehuis hebben we op 

2 februan afscheid van haar genomen. 

Onze goede moeder en lieve oma kon terug· 
zien op een welbesteed leven. Heel hard heeft 
ze gewerkt ten bate van haar gezin, thuis 
allereerst, maar ook vele jaren In dienst van 
de gemeente als kassière van het zwembad 
Met veel helde heelt ze vader verzorgd 1n de 
lange jaren van ZiJn ziek-zijn. 
Ging haar aandacht vooral uit naar haar gezin, 
haar kinderen en kleinkinderen: zij stond ook 
altijd klaar om belangeloos dienstbaar te z11n 
voor allen, die een beroep op haar deden. 

Ze hield van bloemen en van haar dieren en 
was gelukkig en tevreden 1n haar woning aan 
de Brinkstraat. Al had ze weinig behoefte 
ergens heen te gaan: des te dankbaarder 
was zij voor elk bezoekje in de haar ver
trouwde omgeving. De noodzakelijk gewor
den verhuizing naar 't Anënstehuis 1s haar 
heel moeilijk gevallen. Maar ze bleef zoals ze 
was: wat in zichzelf gekeerd, niemand lastig 
vallend met wat haar innerlijk bezig hield, 
dankbaar voor elke blijk van meeleven en 
vooral diep godsdienstig. Tot het laatst toe 
vierde ze elke week trouw de Eucharistie 
mee, nam deel aan de gemeenschappeliJke 
ziekenzalving en zocht haar toevlucht vooral 
b11 dé moeder-b11-u1tstek, Maria. 
Dankbaar voor wat ziJ voor ons betekend 
heeft hebben w11 op het feest van "Maria 
Lichtmis" afscheid van haar genomen. 
Vol vertrouwen dat Maria, aan wier dienst
baarheid zij zich steeds gespiegeld heeft, 
haar nu zal binnen leiden in Gods eeuwig 
Licht. 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter 
gedachtenis aan onze moeder en oma 

Kinderen en kleinkinderen 


