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Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Maria 
Gelhever 
weduwe van 

Gerhardus Hendrikus Hermanus 
Hazcwinkel 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 8 septem
ber 1913. Voorzien van het Sacrament der 
Zieken, bij de gezamelijke Ziekenzalving, 
overleed zij onverwacht te Oldenzaal in 
,haar woning bij de "Mariahof" op 16 maart 
1989. De Plechtige Uitvaart vond plaats 
vanuit de St. Antoni us kerk te Oldenzaal op 
20 maart. Daarna volgde de crematie te 
Usselo. 

-------- .. .. .. . . 

Twee jaar geleden namen wij afscheid van 
'haar dierbare man en onze lieve vader en 
opa op Goede Vrijdag. Nu in dezelfde tijd 
van kerkelijk jaar, geven wij onze lieve 
moeder en oma uit handen, 75 jaar. 
Het sterven van haar dierbare man, na een 
huwelijksleven van bijna 50 jaar, viel haar 
zwaar. 
Zij hoopte op een nieuw begin in haar 
woning bij de " Mariahof", maar er bleef 
dat heimwee naar die vroegere mooie 

dagen. De heel speciale band met haar 
kinderen en kleinkinderen hield haar op de 
been. Haar gezondheid werd wat minder, 
maar we hadden geen vermoeden dat het 
einde zo vlug zou komen. Dat deed pijn. 
Wij hadden haar nog zo graag in on:; 
midden gehad. 
Een ziekbed is haar nu gespaard gebleven . 
Ondanks ons verdriet zijn we dankbaar 
voor haar goede leven en al de moederlijke 
zorgen voor ons. In gelovig vertrouwen 
geven wij haar terug in de handen van haar 
Schepper. Vol geloof heeft zij lief en leed 
aanvaard. Een goede band tussen de kin
deren en kleinkinderen: dat was voor haar 
belangrijk. Voor ieder had zij dezelfde zorg 
en belangstelling. 
Wij houden mooie herinneringen aan haar 
en wij bewaren al het goede in ons hart. 
Haar voorbeeld geeft ons de moed verder 
te gaan. . 
Steeds heeft zij haar vertrouwen gesteld 
op Moeder Maria. Die zal haar nu verwel
komen bij God thuis. Moge zij daar de 
vrede vinden waarnaar zij zo verlangde. 
Heilige, Maria, Heilige Joseph, bidt voor 
haar. 

Voor uw blijken van medeleven, betuigen 
wij U onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
Oldenzaal, 20 maart 1989 


