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In dankbare herinnering aan 

JOHANNA ELISABETH VIJN 
weduwe van Johan Gerard Holtkamp 

Zij werd geboren te Hengelo Ov 2 november 
1906 en overleed aldaar 14 februari 1982. Op 
17 februari d.a.v. legden wij haar ter ruste bij 

haar man op de r. k. begraafplaats 
aan de Deurningerstraat. 

Na een vrij kort ziekbed is zij van ons heen
gegaan. Reëel als zij was, besefte zij de ernst 
van haar kwaal, maar met grote moed en over
gave heeft zij zich voorbereid op haar reis naar 
de hemel. ZIJ was diep-gelovig van aard en 
wist dat de Heer altijd het goede met haar 
voor had. 

WIJ zullen haar niet licht vergeten. Jarenlang 
was zij gelukkig getrouwd met haar man ondanks 
het feit dat hun huwelijk kinderloos bleef. Te 
vroeg moest ze haar man missen, waardoor zij 
21 jaar lang alleen verder moest. Moedig en 
resoluut heeft zij zich toen een weg gebaand 
door het leven, want zij was zelfstandig in haar 
optreden. ZIJ kon ook echt genieten van het 
leven en maakte lange reizen om iets van de 
wereld te zien. En zij hoeld van gezelligheid 
om haar heen, die zij vond in een goede ver
standhouding met haar broers en zusters en 

familie. De medemens hield zij hoog en de 
goede God sloot zij in haar hart met groot ver
trouwen. 

Wij geloven dat de Heer haar zal opnemen in 
het licht van zijn heerlijkheid. Jesus heeft im
mers gezegd: .. Wie leeft en gelooft In Mij, zal 
in eeuwigheid niet sterven". Moge zij in de 
hemel opnieuw verenigd worden met haar man. 
Liefde vergaat immers nooit. 

Lieve Albert, Liny en kinderen, lange Jaren heb 
ik bij jullie gewoond. Wij waren meer dan 
buren voor elkaar. Ik dank jullie voor de fijne 
relatie die we met elkaar hadden en vooral voor 
de toegewijde zorg tijdens mijn ziekte. Moge 
de goede God jullie daarvoor zegenen. 

Z ij ruste in vrede. 

Voor Uw blijk van medeleven na het overlijden 

van onze lieve zuster, schoonzuster en tante , 

zeggen wij U hartelijk dank. 

De familie 

Hengelo Ov, februari 1982 




