
Met droefheid, maar ook met innige 
dankbaarheid denken we terug aan 

JOHANNA GEERTRUlf1A HARTGERINK 
sinds 1949 weduwe van 

Fredericus Gerardus Jonkman 

Zij werd geboren te Lemselo op 3 mei 1878. 
Na voorzien te zijn van het Sacrament der 
zieken gaf zij haar leven terug aan God 
op 6 juni 1975. Op 9 juni do v. hebben 
we haar lichaam te ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof te Oldenzaal waar haar de 

opstanding wacht. 

Heel haar leven heeft ze hard gewerkt : 
haar lichaam was dan ook afgemat en droeg 
diepe sporen van harde arbeid . Bij haar 
kinderen en kleinkinderen zal z!i blijven 
voortleven in hun herinnering als een ne 
derige en eenvoudige moeder en oma, die 
alles overhad voor anderen, goedgeefs was 
en nooit aan haarzelf dacht. Ze was zorg 
zaam. meelevend en gastvrij . Iedereen die 
bij haar kwam kreeg koffie. Ze hield erg 
veel van de natuur, van alles wat er groei 
de en bloeide, vooral van bloemen. Ook 
las ze graag en tot het laatst toe moest 
men haar de krant voorlezen, want ze wilde 
op de hoogte blijven. Ze was een resolute 
vrouw die leiding wist te geven. Het nodige 
lief en leed is in haar leven niet gespaard 
gebleven; ze verloor haar man en vier 
kinderen , . maar je moe~ verder met de 

levenden " zei ze altijd. Op haar tachtigste 
jaar maakte ze nog een bedevaart naar 
l(evelaer, en tot voor twee jaar terug be
zocht ze nog het ziekentriduüm. 
Als diepgelovige, godsdienstige vrouw gaf 
zij zich over in Gods armen . temidden van 
haar familie. Nu is ze verenigd met haar 
man in Christus ; samen zijn ze voorgoed 
gelukkig bij God. We zijn dankbaar dat we 
zo' n vrouw als moeder en oma hebben 
gehad . 

W ij d anken U harte lij k voor het meeleven 

bij het overlijde n van onze moeder en oma . 

Namens de fami lie : 

Kind eren en Kleinkinderen 

Oldenzaa l, jun i 1975 

Oude Almeloseweg 17 
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