
Wilt 1n uw gebeden blijven gedenken 

JOHANNA KNIPPERS 
die te Losser geboren werd 15 februa11 1878 . In 
de Maria Geboorteparocoie sloot z" haar hu"•· 
li1k 27·6-1911 met JOHANNES HOEBE. doe voor 
haar een grote steun was, totdat h11 2g septem· 
ber 1950 stierf 19 Maart. St. Josephdag, ont. 
ving Joha11na de z1ekensacramenten. Opoe feest
dag van Ma11a Boodschap, 25 maart 1977, sliep 
ZIJ 1n hel Losserse ziekenhuis rusug weg u11 dit 
aardse bestaan Op 29 maart werd z11 1n het 
graf b11 haar man begraven op het r.k. kerkhof 

van de Mana Geboorteparochie te Losser. 

In leng1e van dagen 1 Wat een leeft11d en dan 
heel lang nog biJ de tijd te z11n 1 Niemand heeft 
dat meer gewaaodeerd dan Hanna zelf, doe 1n 
haar laatste levensdagen herhaaldeliJk fluisterde: 
.Ik geloof m één God" Z11 was echt vroom Zo 
lang 111 kon. bezocht ZIJ de kapel on Oldenhove 
en ontving dagelijks de sakramenten. Ze was 
goed voor Iedereen Zelf kinderloos. werd Betsoe 
in dat gezin opgenomen en tot haar huwelijÎI 
liefdevol, maar OOK streng opgevoed. Grote be
langstelling toonde Hanna steeds voor de op 
le1d1ng van proesters, vooral wanneer het zgn 
late roepingen betrof. 
Nooit sprak ZIJ kwaad over anderen Van nature 
was z11 s11I en en19sz1ns gesloten. Z11 was erg 
op haar familie gesteld en vond het fo1n. dat ze 
de laatste jaren dageli1ks bezocht werd door haar 
bloedverwanten 
Toch voelde ze. dat haar krachten verminderden. 
Ze wist wat dat betekende en zei heel tevreden 
dat ze graag wilde sterven. Immers : Ch11stus 
kennen, gaat alles te boven. 
Heer, keer het lot van Hanna ten goede. Breng 
haar thuis uot haar ballingschap, dat zal een 
droom z11n . 

Voor uw belangstelling en bli1ken van deel· 
neming na htl overlijden van onze lieve pleeg· 
moeder en tante, zeggen WIJ u hartelijk dank. 

Fam. W1jerin9 
Fam. Knippers 


