
Dankbare herinnering aan 
GRADA JOHANNA WOLTERS 

Geboren te Keijenborg, 19 juni 1903. 
Na voorzien te zijn van het Sacrament 
der zieken is zij, na een langdurig ziek
bed, overleden 2 juli 1982 in het be
jaardenhuis "Maria Postel" te Keijenborg. 
Zij is begraven op het parochiekerkhof 
aldaar, 6 juli 1982. 
We mogen bij de dood van mej. Wolters 
wel zeggen: .. zij is uit haar lijden verlost" 
Zij heeft niet zoals andere mensen echt 
van het leven kunnen genieten, vroeger 
niet en later niet en tóch was zij aan het 
leven gehecht, omdat zij niet veel van 
het leven vroeg en met weinig tevreden 
was. Zij voelde zich het gelukkigst als 
zij alleen was, hoewel zij een bezoekje 
van tijd tot tijd toch wel weer op prijs 
stelde. Voor zichzelf had zij heel weinig 
nodig. Alles wat zij maar kon, spaarde 
zij uit voor de missie en de mensen in 
de arme landen, zoals zij het noemde. 
die hadden het immers veel harder nodig. 
Zij was verdrietig als zij meende niet ge
noeg te kunnen geven. omdat de nood 
zo groot was. Zij w;lde graag alles weg
geven wat zij maar had. Zo heeft zij in 
stilte velen goed gedaan en geholpen. 
God die in het verborgen ziet en alles 
weet, zal het haar vergelden. Zij heeft 
haar vagevuur op aarde wel gehad. 

maar wie zal met mensenwoor<Jen kunr:cn 
uitdrukken. hoe groot haar geiuk in de 
hemel nu is? Jezus heeft gezegd: ,.Ik ga 
heen om een plaats voor u te bereiden. 
Ik kom terug om u op te nemen bij Mij. 
opdat ook gij zult zijn waar Ik ben." 
Dat dit voor Grada Wolters in v.:1r,ullir.g 
is gegaan, daarop mogen we met een 
vast geloof vertrouwen. De oan\'oarding 
van haar moeilijke levensweg, getekend 
door lijden van allerlei aard, was haar 
dagelijks gebed. Zij wist zich hierin ge
sterkt door haar geloof. Hierin mag zij 
dan voor ons een voorbeeld zijn. Onge
twijfeld zal zij de velen, die tijdens haar 
leven en vooral ook tijdens haar lange 
ziekte, zo bijzonder goed voor haa~ ge
zorgd hebben, indachtig zijn bij de Heer. 
Heel bijzonder haar nicht Truus. die de 
belofte aan haar overleden vader gedaan 
om altijd goed voor tante te blijven zor
gen, tot het laatste toe met alle toe
wijding op bijzondere wijze gestand 
heeft gedaan. 

Voor uw medeleven en goed~ verzorging 
tijdens de ziekte van tante 

Grada Wolters 

en bij haar overlijden en begrafenis, 
zeggen wij u oprecht hartelijk dank. 




