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Weduwe van Eduard Ferdinand Johannes 

Een sterke vrouw, lieve mamma en oma is vredig 
na een kortstondig ziektebed ingeslapen. 
Het is bijna 50 jaar geleden dat ze vanuit het 
Verre Azië, voet op Nederlandse bodem zette. 
Samen met haar man en drie kinderen kwam ze 
in l osser, waar zij eerst in Hotel Hut verbleven, 
later kwamen ze in de lijsterbesstraat te wonen. 
Daar zijn nog zes kinderen geboren. Een groot 
gezin waar zij de zorg over had. 
Haar man overleed in 1967 toen de jongste nog 
geboren moest worden. Een grote tegenslag 
voor haar en dan te bedenken dat ze nog maar 
39 jaar was. Sterk was ze van geest en heel 
doortastend. Ze had veel vrienden en was overal 
bekend als mevrouw Johannes. 

Wij , kinderen, hebben in haar een lieve mama en 
oma verloren. Gezelligheid was de hoofdmoot, 
eten en drinken was er altijd volop en iedereen 
kon aan tafel schuiven. Haar leven is niet altijd 
over rozen gegaan, maar ze sloeg zich er altijd 

goed doorheen. Ze ging graag met de kinderen 
naar Enschede, met vrienden naar Nordhom en 
had altijd veel plezier. De laatste jaren heeft ze 
heel wat lichamelijke tegenslagen moeten incas· 
seren, waardoor haar gezondheid achteruit ging. 

Mamma kreeg maar liefst 13 kleinkinderen, waar 
ze ontzettend gek op was. Elk kleinkind had haar 
bijzondere aandacht. Zo kreeg ze haar lievelings· 
naam · oma Boen· . 
Oma Boen namens alle kleinkinderen bedankt 
voor jouw warme en liefdevolle aandacht. 
Ze zullen altijd aan jou blijven denken. Aan hun 
"Oma Boen". 

In het bijzijn van alle kinderen heelt ze de zieken· 
zalving ontvangen en is nadien vredig ingesla· 
pen. 
Wij, kinderen, hadden haar graag bij ons willen 
houden en in haar nieuwe appartement opge· 
zocht . 

Dankbaar zijn we voor alle liefde en zorg die ze 
ons heeft gegeven. 

Mamma, rust in vrede. 

"Khop koen khä". (Dank u voor alles) 

Sawadee Khä 




