


Ter gedachtenis aan 

JOHANNA GRADA WORKEL - WIPPER 

echtgenote van Bernard Workel. 

Geboren op 22januari 1913 in De Lutte. 
Voorzien van het sakrament van de zieken, 

is ze overleden op 23 februari 198S, 
in de leeftijd van 72 jaar. 

In de uitvaartdienst in de Verrijzeniskerk 
hebben we van haar afscheid genomen op 

27 februari d.o.v. 

"Zalig ~ij die ~~ede brengen, want zij zullen 
vrede vmden .... 

Zij zal in de herinnering van mensen blijven le
ven als een vredesmens. 
Samen met haar man heeft ze jarenlang hard ge
werkt in de zaak. Ondanks alle tijd en de span
ning die dat met zich meebracht, wist ze de 
band in haar gezin hecht te houden: ze bleef 
de spil waar alles om draaide; dat bleef ze ook 
toen haar kinderen getrouwd waren: vol belang
stelling volgde ze alles wat hen bezig hield. 
Ze was een fijne oma voor haar kleinkinderen: 
Torn, Pim, Frank, Wendy, Annemiek en Ellen. 
Ze hield van mensen om haar heen, haar zus
sen, de verdere familie, de vele vrienden en be-

kenden, ze zag allen graag kome'1 en ging graag 
bij hen op bezoek. 
Zo is zij voor velen tot een echt dierbaar mede
mens geworden. 
De laatste tien jaar heeft ze, samen met haar 
echtgenoot, intens kunnen genieten van het le
ven: met mooi weer in hun zomerhuisje en het 
reizen naar onbekende steden en landen. 
De grootste bewondering kreeg ze in de laatste 
periode van haar leven: na het bericht van de 
eindigheid, een bericht vol hoop en vrees. Van
af dat moment toonde ze een grootse moed: ter
wijl ze lichamelijk steeds minder kon, bleef 
haar geest helder: ze praatte met iedereen over 
die eindigheid van het leven, ze regelde zelf al
les wat mogelijk was voor een waardig afscheid. 
In die dagen heeft ze veel meeleven van anderen 
mogen ervaren, net zoals ze die zelf veel heeft 
gegeven. 
De grote kracht om zo met leven en dood om 
te gaan, heeft ze gevonden in een rotsvast ge
loof en vertrouwen in God, die voor ons men
sen uiteindelijk alles ten goede leidt. 

Dat zij nu mag rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven met de 
ziekte en het overlijden van mijn vrouw, onze 
moeder en oma, bedanken wij U hartelijk. 

B. Workel 
Kinderen en kleinkinderen. 


