


Met grote dankbaarheid denken we 

terug aan 

J o ha nna Josephina H e ndrika D uivels ho f 
echtgenote van 

Hendrikus Franciscus Bloemen 

Z ij werd op 25 februari 1907 · te Losser 
geboren en is na tijdig voorzien te zijn 
van het Sacrament van de zieken in het 

ziekenhuis te Oldenzaal overleden op 
15 juli 1977. Haar lichaam werd vanuit de 
Maria-ker k op het kerkhof te Oldeuzaal aan 

de aarde toevertrouwd. 

Z ij was een bescheiden, eenvoudige en te
vreden vrouw, die als leve nsmotief had: 
"Bid en werk". Veel heeft zij iu haar leveu 
gebeden. want zij was diep gelovig en had 
een s1erk Godsvertrouwen . In het gebed 
vond zij steun en kracht bij al haar we r
ken in het gezi □ en np de boerderij. Al
tijd heeft ZiJ hard gewerkt. Van jongs af 
aan heeft zij dit aangeleerd, want roeu haar 
moeder stierf, was zij nog erg jong. Mis
schien is dit ook de reden waarom zij haar 
moeilijkhede n vaak alleen verwerkte en 
nooit klaagde. 
Door haar zorg en liefde voor haa r ma n, 
haar kinderen en k lei nkinderen , was zij ecu 
vrouw om te waarderen ea van te- houden. 
In haar laatste levensja ren vond zij het 
heerlijk om in het nieuwe huis te wonen, 
v lak bij de boerderij, waar zij was geboren 

en zoveel lief en leed gekend heeft. Jam
mer dat het niet langer mocht zijn. Boven
dien zou zij het volgend jaar 40 jaar ge
trouwd geweest zij n. Maar ... Gods wege□ 
zijn niet onze wegen . 
Nu is zij voor a ltijd gelukkig bij God, want 
ongetwijfeld heeft Maria, tot wie zij zoveel 
in haar leven heeft gebeden, haar begeleid 
naar Jezus, haar Zoon, 

Voor uw blijken van medeleven bij het 

overlijden van onze lieve vrouw, moeder 

en oma zeggen wij u on ze hartelijke da nk. 

Oldenzaal, juli 1977 

Lossersvoetpad 5 

Familie Bloemen 


