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Dankbaar gedenken we in ons Gebed 

en H. Misoffer 

Johanna Maria Wilhelmina Faassen 
sedert 1970 weduwe van 

GERRIT JOHANNES DANEN 

Geboren te Doesburg op 30 september 1906, 
overleed zij na een geduldig gedragen ziek
te, tijdig gesterkt door de H. Sacramenten 
der Zieken, in het St. Antonia verpleeghuis 
te Terborg op 13 juli 1985. 
WIJ vierden rond haar de H. Eucharistie oo 
16 juli in de St. Mauritius-kerk te Silvolde 
en legden haar lichaam naast vader ter 
ruste op het parochie-kerkhof aldaar, in 
afwachting van de blijde Dag der Verrijzenis. 

Een goede moeder, een lieve oma is van 
ons heengegaan. 
Dit afscheid valt ons zwaar, omdat wij nu 
voorgoed gaan missen haar liefde en be
zorgdheid, haar hartelijk meeleven met ons. 
Anderzijds zijn we God dankbaar, dat Hij 
haar heeft verlost uit haar ziekte zonder 
uitzicht op herstel. 
Dankbaar zijn we haar, die zulk een trouwe 
levensgezell in was voor vader, een goede 
moeder voor Els, een hartelijke "tweede 
moeder" voor Wim, zulk een belangstellen
de oma voor Serge en Vivian. Haar klein
kinderen waren haar allesl 
Dankbaar zijn we haar, die zulk een werk
lust en ijver aan de dag legde in gezin en 
bedrijf en meer nog voor haar diepe ge
loof, van waaruit zij haar leven en ook ons 
leven richting heeft gegeven en houvast. 

Lieve Els en Wim, Serge en Vivian, weest 
niet bedroefd. Want zó is 't goed. Ik heb 
met vader en met jul lie een gelukkig leven 
gehad en bij jullie een goed thuis gekend. 
Het had niet beter gekund. Nu het leven 
een lijdensweg werd, heeft de algoede God 
mij tot Zich geroepen. In de Heer heb ik 
nu rust gevonden. Hartelijk dank voor ju'lie 
liefde en voor al de goede zorgen, waar
mee jullie mij zo vele jaren hebt omgeven. 
Vanuit Gods Vaderhuis blijf ik met jullie 
verenigd en bid ik voor jullie, dat je steeds 
gelukkige mensen met elkaar mag blijven, 
dat ju llie een hechte band met elkaar mo
gen blijven vormen, zoals wij met jullie ver
bonden zijn geweest in geloof, trouw en 
liefde. 
Barmhartige Heer, schenk haar Uw ont
ferming en samen met vader de welver
diende eeuwige rust. 

Voor al de goede zorgen, aan haar be
steed in Debbeshoek en SI. Antonia, voor al 
Uw medeleven tijdens de ziekte en na 't 
overlijden van onze lieve moeder en oma 

Johanna M. W. Danen-Faassen 
betuigen wij U onze welgemeende dank. 

Ulft, juli 1985 

Sis en Wim 
Serge en Vivian 


