
Dankbare herinnering aan onze moeder en oma 

Johanna Maria 
Reuvers-van der Woning 

Zij werd geboren 10 september 1916 te Losser 
en was 57 jaar gehuwd met Bernhard Gemard 

Reuvers. Op 21 november 2006 is zij overleden in 
het verzorgingshuis St. Maartens-Stede te Losser. 

We hebben haar op 28 november 2006, na de 
uitvaartviering in de H.Maria-Geboortekerk te 
Losser, te rusten gelegd op het R.K. kerkhof. 

Op zeer jeugdige leeftijd heeft zij haar vader verlo
ren . Vanaf haar jeugd heeft ze eerst als dienstmeisje 
gewerkt en later in de textiel industrie. 
Na enige jaren verkering is ze in 1942 getrouwd met 
Gerhard Reuvers, in de oorlogstijd, lopend naar de 
kerk door een groot pak sneeuw. 
Naast het krijgen van een kinderrijk gezin, heeft zij 
haar moeder tot haar dood verzorgd. 
Ze kon met weinig geld veel doen. Hierdoor heeft 
het ons aan niets ontbroken. Alle kinderen kregen op 
iedere verjaardag een versierd bord met een 
beschuit met muisjes en wat snoepjes op de rand 
van het bord. 
Ze was altijd bezig met het in goede banen leiden 
van haar grote gezin en huishouding. 
Ondanks vele mooie momenten, was er ook veel 
verdriet en tegenslag. het verlies van haar kleinzoon 
Dennis, haar eigen kinderen, Diny en Gerard en haar 

schoonzoon Luciano. Haar motto was attijd: niet kla
gen, doorzetten. 
Als er iets bijzonders was, stak moeder altijd een 
kaarsje aan. Ze had een bijzonder sterk geloof. 
Na vele jaren aan de Kloppenstraat te hebben 
gewoond ging ze samen met pa naar het verzor
gingshuis St.Maartens-Stede. Hier heeft ze gelukkig 
nog een aantal jaren samen met Pa kunnen genieten 
van hun plekje daar. 
Na Pa's overlijden heeft ze zich geweldig goed 
gehouden. Ze was dankbaar voor het bezoek van 
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 
iedereen was attijd welkom. Ze genoot hier enorm 
van. 
Van alles wat er in de wereld gebeurde was ze op de 
hoogte. Attijd was er voor een ieder die het nodig 
had een troostend woord of deskundig advies, ze 
leefde met iedereen mee. De aangetrouwden waren 
haar even lief als haar eigen kinderen . 
Na een geweldig feest op haar 90ste verjaardag, nog 
maar kort geleden, is ze na een kort ziekbed overle
den. 
Moeder rust nu maar uit. Je hebt het verdiend. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die 
wij mochten ontvangen na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma. danken wij u hartelijk. 

Kinderen 
kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 




