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Wil in uw gebed gedenken 

JOHANNA MARIA STROOTMAN 

weduwe van 

GERHARD ASBREUK 

Zij werd geboren te Lonneker op 8 juli 1916 
en overleed. gesterkt door het Sacrament 
van de Ziekenzalving, op 12 juni 1983 te 
Deurningen. Z ij werd begraven op het pa. 
rochiële kerkhof te Deurningen op 15 juni 
1983. 

"Een 1terke vrouw, wie zal haar vinden?" 
(Spreuken 31,101 

In alle eenvoud was haar sterfbed voor haar · 
kinderen en voor de velen die haar bezoch· 
ten, één verkondiging van de grote, troost· 
rijke waal'heid van ons geloof "Ik geloof in 
de verrijzenis van het llchaam en het 
eeuwige leven," En nadat zij met haar kin
deren alles had besproken en geregeld • "als 
ik er niet meer ben" • waren haar allerlaatste 
woorden gebed: gebed tot Maria, tot Wie zij 
zo dikwijls haar toevlucht had genomen. 

Zoals zij uit diepe beproeving • de vroege 
dood van haar man en het onuitsprekelljke 
verdriet om het verlies van Ida • telkens als 
het ware is opgestaan en haar tranen b&
dwlngend, weer doorging met zorgen en 
bidden, zo wllde zij graag het Sacrament van 
de Zlekenzalvlng ontvangen: als het Sacra
ment van de Verrijzenis. De genade van de 
helllge zalving heeft haar lijden verlicht en 
het Lichaam van de Heer heeft haar als spijs 
gesterkt op haar weg naar het ware leven. 
De vrede en de vreugde van de hemel gun
nen wij haar ten volle: zij heeft er naar uit· 
gezien met groot verlangen en toch tot het 
laatst toe geen van haar kinderen en klein· 
kinderen uit het oog verloren. 
Zij leefde ons voor: "Daarom houden wij 
altijd goede moed. Wij zijn ons bewust dat 
wij. zolang wij thuis zijn in het llchaam, ver 
zijn van de Heer. Wij leven in geloof, maar 
zien Hem niet. Maar wij houden moed en 
zouden llever uit het lichaam verhuizen om 
onze Intrek te nemen bij de Heer ... " 

(2 Kor. 5,6-8) 

Moeder, dank voor alles. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
uw deelneming na het overlijden van onze 
moeder en oma danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 




