
Ter nagedachtenis aan 

Josephine Caroline 

Blom 

weduwe van 

Emlle Lucten Theodoor 
Heynneman. 

Zij werd geboren te Djokjakarta, Indo
nesia, op 13 mei 1898, waar zij op
groeide en huwde. Zes kinderen werden 
er geboren. De omstandigheden in de 
tweede wereldoorlog waren daar voor 
haar gezin en voor haar zelf hard en 
meedogenloos. Twee jaar kampleven on
der do Japanse bezetting hebben haar 
leven voor altijd beinvloed. 

In de vijftiger jaren kwam zij met man 
en kinderen naar Nederland. 
Haar man stierf op 9 september 1962. 
Dat heeft haar erg veel verdriet ge
daan. Na een verblijf van vele jaren 
naast en later in het gezin van haar 

'"Oon, moest zij meemaken, dat ook hij 
;ïng sterven. Zij beeft erg goed~ kon
takten gehad met haar schoondochter 
Rooi . erg veel genegenbeid en zorg 
van baar ontvangen. In 1974 kwam zij In 
Hengelo (0.), en daar heeft zij baar 
1a~_tste levensjaren verder doorgebracht. 
WIJ weten van baar gelovig leven, en 
boe zij ook daar kracht gevonden heeft 
haar levenskruis te dragen. 
Langzamerhand werd haar leven s teeds 
kleiner en haar kracht werd steeds min
der. In maart werd zij gesterkt door de 
heilige ziekenzalving en In de Goede 
Week van 1981 op woensdag llS april 
overeed zij. In de morgen van Paaszater
dag · 18 april - vierden wij voor haar de 
uitvaartdienst waarna wij haar ten 
g;rave droegen in het graf van haar man 
op de Algemene Begraafplaats aan de 
Oldenzaalsestraat te Hengelo (0.). 

Moge de Heer van het leven, wiens Ver
rijzenis wij op Pasen vieren. haar op
nomen in zijn g101·1e en haar doen de
len in zijn eeuwige heerlijkheid. 

Voor uw medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder, groot- en over
grootmoeder, danken wij U hartelijk. 

fa.m. Heynneman 
Hengelo (0.), 18 april 1981 
Johannes Bosboomstraat 24 


