
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johanna Adriana van Ingen 
Z11 werd geboren te Utrecht 4 novem 
ber 1898. Op 20 november 1952 sloot 
ziJ haar kerkelijk huwelijk te Utrecht met 

Herman Andreas Metternich, 
die reeds te Losser stierf 24 decem 
ber 1974 
Z11 ontving de ziekensakramenten in 
St Maartens- stede te Losser. Stierf 
daar als een langzaam uitgaande kaars 
30 juni 1983. Haar uitvaart was in d~ 
Maria Geboortekerk te Losser, waar z11 
steeds een trouwe bezoekster was en 
daarna volgde de crematie te Usselo, 
4 juli 1983 . 

Zij was een lieve vrouw en goede moe
oer. Man, kinderen en vrienden prijzen 
haar aanpassingsvermogen. Ze heeft 
moeilijke jaren gekend in oorlogstijd, 
in de stad Utrecht. Ze heeft veel van 
het leven ondervonden 1n haar gezin : 
ziekte en sterven. Z e kwam in Losser 
wonen en dat gastvrije dorp nam haar 
op, maar zij voelde zich er ook uitste · 
kend thuis. Z ij heeft er mooie dagen 
gekend. Ze was helder en schoon in 
huis en tuin. Zelf zag zij er altijd net· 
jes verzorgd uit en als het haar enigs-

zins mogelijk was, bezocht zij de kerk 
om met haar verrezen Heer in gesprek 
te komen over lief en leed. Dat gaf 
haar steun. Dan kon zij het leven weer 
aan Dan was z11 enthousiast voor de 
mensen, die ziJ ontmoette. 
" Ik ben niet oud. Ik zou graag nog 
willen fietsen". Z11 wilde niet met een 
stok lopen. Zij wilde flink zijn in alles. 
Zij vertrouwde op God en in de ver
rezen Heer, omdat daar alleen de over 
winning bestaat van onze dood. 
Heer, ontferm U over haar. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze zorgzame moeder, grootmoe· 
der en overgrootmoeder, betuigen wij 
onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


