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Ter herinner ing aan 

Johanna Catharina Westendorp 

weduwe van Wi llem Antonius Timmerman 

geboren te Haaksbergen 6 december 1900. 
overleden te Aalsmeer op 15 september 1984 

en begraven te Hengelo ov 19 september d.o.v . 

Zij betekende heel veel voor ons en onze kin
deren. Jarenlang heeft ze vader terzijde gestaan 
In een gelukkig huwelijk . Voor ons was ze een 
lieve en bezorgde moeder, die van kindsafaan 
met ons meeleefde tot nu toe . In moei lijke 
tijden zorgde ze voor ons als geen ander. Te
recht was ze trots op ons en ze hoopte alleen 
maar dat het ons goed g ing. 

Het geluk van een ander Interesseerde haar 
meer dan zichzelf. Vooral de el lende van stak
kerds In de ontwikkel ingslanden trok ze zich 
aan. Daarom waardeerde ze het werk van de 
miss ionarissen en bedacht hen mild. In heel 
haar doen en laten was ze rechtschapen en 
oprecht. 

De diepe onderstroom van haar leven was ge
fundeerd in haar grote godsdienstzin. Ze beleef
de haar ge loof zonder franje. Hierin was ze 

echt en zuiver. Door het gebed b leef ze Inner
lijk verbonden met Onze Lieve Heer en het gaf 
haar de kracht het leven aan te kunnen. 

WIJ zijn haar intens dankbaar voor al les wat zlJ 
ons gegeven heeft en we ervaren het als een 
groot geluk dat we haar iets terug mochten 
geven en dat we haar l iefdevo l hebben verzorgd 
tot aan haar dood toe . 

WIJ bidden dat de goede God haar zal opnemen 
In het Licht van zijn heerlijkheid en haar op
nieuw zal verenigen met vader, die ze zo miste. 
Mogen zij samen vanu it de hemel voorsprekers 
b lijven voor ons. 

Zij ruste in vrede. 

Hartelijk dank voor uw b lijk van medeleven na 

het over lijden van onze lieve moeder, groot

en overgrootmoeder. 




