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Wil in dankbaarheid gedenken 

Johanna Theodora Kiesebrink 

Geboren te Tilburg op 1 december 1901 . 
Sinds 27 april 1987 weduwe van 

HENDRIK JOANNES HEEMELS 

Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken in de 
vrede van Christus overleden te Enschede op 
6 juni 1994. Met een plechtige Eucharistieviering 
in de St. Jozefkerk namen we op 9 juni afscheid 
van haar. 

Onze goede moeder en oma kon terugzien op 
een welbesteed en goed leven. 
Zorgzaam voor haar gezin was zij tegelijk vele ja· 
renlang sterk betrokken bij de bloemenzaak. 
Zij heeft het voorrecht gehad meer dan 60 jaar 
samen te zijn met onze lieve vader en opa. Met 
hem heeft zij ook noy kunnen genieten van vele 
vakantie-reizen. 

Altijd belangstellend voor haar kleinkinderen, 
voelde zij zich bijzonder sterk betrokken bij haar 
eigen kinderen, van wie zij zoveel zorg en aan· 
dacht kreeg. 
Vooral toen vader kwam te overlijden. 
Voor haar, die altijd mét hem samen was ge
weest, was het alléén·z11n 't zwaarste kruis. 
Zij was een sterke persoonlijkheid, tot het laatst 
toe zeer helder van geest. 
Maar bovenal was zij een diep gelovige vrouw, 
die voortdurend kracht zocht bij Christus in de 
H. Eucharistie en die een bijzondere voorliefde 
had voor Maria, de Moeder van Christus. 
Intens heeft ze genoten van haar verblijf in Lour· 
des en van haar jaarlijkse bedevaarten naar 
Kevelaer. 
Na een kort verblijf in 't Dr. Ariënstehuis heeft 
God haar toch nog geheel onverwacht tot Zich 
geroepen. 
"Heer God en Vader, vol vertrouwen bidden wij 
U, dat nu zij haar aardse pelgrimstocht volbracht 
heeft, Gij haar genadig zult ontvangen . 
Maria, toon nu, dat Gij ook voor haar een Moe· 
der zijt en leidt haar binnen in de eeuwige vreug· 
de van Uw Zoon". 

Uit dankbaarheid voor uw zorg, uw hartelijkheid 
en medeleven en ter gedachterns aan haar. 

Kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen. 


