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Dan~bare en bl~vende herinneroog aan 

Johc~nna Gorgonia Renllena MJria 
Brandm)a 

onder haar qrote familie en ~cnnl"cnkr~ng berer be· 
kcnd als TA'ITE JO 

7-5- 1899 Denekamp 12-4-1984 

Dez<' leven,lu,tige nou" had nog graag haar S 5e 
\erjaardag will~n \lert:n Tante Ju hield van her le•en 
en d.r.trom kon zij haar <nelle IKhamduLe achteruit 
ganq moerlijk •·tnwerken. l~ h.rd het er moeilijk mee 
dar ze de laar,re we~en van haar leven niet meer 
rhub Lon tljn omdat een meer aanqepasre verplegin~ 
noodlakch)k werd. 
Bemoedigd door haar geloof In de levende Heer en 
omtin~d door een b!jna ononderbroken keten van zor
~ende lletde van haar tamllre. bekenden en verpleeg
kundrgcn van het verpleegrehul' .Gerardu< Majella" 
heeft 11j haar leven on God< hand gelegd t>n zag ze 
belang-reilend uu naar h~t nrcuwe leven b11 God. Zrj 
dre ai!IJd 10 qa<t\ rij was. zal Zt·ker door God ga~t"U 
onl\angen zrJn aan de tee-rratel >an her hemels ga~r 
maal 
Een riJk en welbesteed leven " atye,lorcn Ongehuwd 
gcblc\ en heeft ZIJ veel voor anderen berekend. Ze~ero 
)aar ht•dr wnre Jo haar bedlegerige moeder verzorgd 
en Is altUd goed voor vader qewee;r. die op 105-jarige 
leeftiJd overleed 
Van haJr vader had ze de Frre'c memallrelt Je kon 
op haar aan: haar ja wa~ )a en haar neen wa~ neen. 
Orep qdovrq al< ze was zag je haar vaak In de kerk 
of Lapd. Haar geloof Uilt~ zrch ook 10 het leven van 
•~dcrt· day : liefdevolle belang•relllng 1 oor her wel en 
11ee \ an haar familie en on' Oorp Denekamp en danL· 
baar voor war haar dierbare m~rl .. denen voor h~Jr 

,. 

berekend hadden. Je zag haar vaak op ons k~rkhof 
om de graven re 1erzorgen 
Ze had een grote vererrng voor pater Brandsma, o. 
carm . een neef van h.ar vader. Ze had nog zo graag 
de zaligverklaring van deze moedrge priester mee 
willen maken. Maar nu mag tante Jo zelf ervaren dar 
Titus zalig is bU God en mogen we vertrouwen dat 
ook zij bU Gods zaligen gerekend mag worden. 
Tanre Jo. bedankt voor alles en blijf bU God aan ons 
denken. 

Moeder Maria, behoud on< In uw bescherlnlng 

Voor de vele biUken van deelneming ondervonden 
tijdens de ziekte en na her overiUden van onze be· 
minde schoonzuster en tante, betuigen wU u onze 
oprechte dank 

FAMILIE BRA'IIOSMP. 
Denekamp april l9S4 
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