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Wil in uw gebed gedenken 

FEMIA JOHANNA ASBROEK 

weduwevan 

Johannes H•mennus Hottenhuls 

eerder weduwe van 
Gerhardus Vaanholt 

Zij werd geboren te Borne op 2 december 1895 
en overleed, gesterkt door het Sacrament van de 
Ziekenzalving, In het Verpleeghuis ,.Oidenho
ve" te Losser op 2 februari 1985. Zij werd be
graven op het parochl~le kerkhof te Oeurnlngen 
op 6 februari 1985. 

God heeft haar een lang leven gegeven. Samen 
met hun vader heeft zij In haar gezin veel liefde 
en zorg aan haar kinderen besteed. Zij was een 
gelovige vrouw. In tijden van zorgen et) bijt&: 
genslagen vond zij kracht bij God. Zij ·was te
vreden van aard, vol optimisme, eenvoudig en 
blij, een sterke vrouw vol levensmoed. Oe jaren 
gingen voorbij. Toen zij voor de tweede maal 

weduwe geworden was, bracht zij haar verdere 
levensjaren door in het Bejaardenhuis ,.St. Jo
zef" te Weerselo en daarna in .,Oidenhove" te 
Losser-. Daar woonde zij gelukkig en haar huis 
bleef het middelpunt voor haar kinderen en 
kleinkinderen. Zij beschouwde het als een groot 
goed te leven in geloof, In nauwgezette plichts
betrachting en met een belangstellende zorg 
voor al haar kinderen en kleinkinderen. 
Wij die achterblijven, weten dat haar dood niet 
het einde is, maar een nieuw begin: want God is 
een God van levenden. 
Lieve moeder en oma: hartelijk dank voor uw 
leven temidden van ons allen. 
Laat ons bidden: Goede God, wij danken U dat 
wij zo'n goede moeder hebben gehad. 
Help ons verder te leven In dezelfde geest, waar
In zij heeft geleefd: elkander helpend en vol 
zorg voor elkaar. Mogen onze gebeden haar ver
gezellen. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw 
deelneming na het overlijden van onze moeder 
en oma danken wij u hartelijk. 

Kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen. 


