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Wil in dankbaarheid gedenken 

JOHANNA BROEKHUIS 

· Geboren te Glanerbrug op 4 juli 1899. 
Sinds I december 1963 weduwe van 

Bernardus Johannes Antonius Woorts. 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 
in de vrede van Christus overleden in het 

Dr. Ariënstehuis te Glanerbrug 
op 13 december 1989. 

In de dagen , waarop de Kerk zich voorbe
reidde op 't feest van Christus' geboorte, is 
God definitief in haar leven teruggekomen. 
De harde jeugd, die zij had als kind, heeft 
een blijvende invloed gehad op hee l haar 
verder leven. 
Heel hard heeft zij gewerkt, vooral in de 
moeilijke oorlogstijd. 
Haar streven was niet enke l haar kinderen 
een goede toekomst te kunnen bieden, maar 
tevens ook om dienstbaar te kunnen zijn aan 
anderen . Zo lang zij kon deed zij dat ook 
nog voor haar medebewoners in het Re
demptoristenpark. 

Door haar sterke wil drukte zij een bepaald 
stempel op haar gezin, maar tegelijk wist zij 
altijd voor hen klaar te staan. 
Weinig eisen stellend aan het leven, heeft 
zij er zélf niet zoveel van genoten. 
De dood van een zoon is zij eigenlijk niet 
meer te boven gekomen, ook al uitte zij niet 
zo, wat er in haar omging. 
Opgenomen in het Dr. Ariënstehuis, was het 
haar grootste kruis, dat zij niet meer wer
ken kon. 
Dankbaar voor ieder bezoek, ging zij steeds 
meer verlangen naar het moment, dat God 
haar roepen zou en bereidde zij zich voor 
op deze grote ontmoeting met haar Schep
per. 
" Heer God, wij bidden U, dat onze moeder 
en oma door haar rotsvast geloof nu de 
eeuwige rust en vrede zal vinden bij U, 
waarnaar zij soms zo rusteloos gezocht heeft 
en waarnaar zij steeds hoopvol heeft uitge
zien ." 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter 
gedachtenis aan haar. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


