


Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA LOKOTTE 

echtgenote van 

Antonius Oude Vrie link 

Zij werd in Fleringen geboren op 11 augustus 
1903. Gesterkt door het H. Sacrament der zie
ken overleed zij op 9 augustus '81 te Albergen. 
Na een plachtige uitvaartdienst hebben we op 
13 augustus 1981 haar lichaam te ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof aldaar. 
Een goede vrouw en zorgzame moeder is van 
ons heen gegaan. Op het ogenblik van afscheid 
beseften we des te sterker, hoevee l zij van ons 
allen hield. Twee dagen voor haar 78 ste ver
jaardag heeft de Heer haar tot zich geroepen 
en was zij uit haar lijden verlost. Zij heeft haar 
leven hard gewerkt voor haar man en kinderen. 
Eerst in Vasse, later in hun bejaardenwoning in 
Albergen.waar ze zich gelukkig en thuis voelde. 
Ze had veel belangste lling voor alles wat er om 
haar heen gebeurde. Vooral als de kinderen en 
kleinkinderen bij haar kwamen. Ook is ze van 
ziekte niet gespaard gebleven. Eerst door haar 
hand icap en het laatste jaar van haar leven door 
een ongeneeslijke ziekte . Ta lrijk waren de men
sen die haar bezochten en dan was zij dankbaar 
en blij . Nooit klaagde zij over pijn, maar zij aan
vaardde het en wist het te verwerken. Dat kon 
,: ij, omdat zlJ zeer gelovig en godsdienstig was. 

De dag voor haar overlijden bad zij nog het 9e,
bed voor de stervenden mee, omringd door haar 
man en kinderen. 

Nu ben ik gelukkig bij de Vader in de Hemel. 
Dank lieve man, voor al je goede zorgen die je 
aan mij hebt besteed, vooral de laatste jaren tij 
dens mijn ziekte. Ik za l voor je blijven bidden. 
::)ank lieve kinderen voor alle hulp voor mij. 
Vergeet je moeder niet, ik hie ld zovee l van jul
lie allen. Houdt het goede voorbee ld van moe
der voor ogen en ga zo het leven door. 

Moge zij rusten in Vrede bij de Heer. 

Voor uw oprechte blijken van belangstel ling iij
dens de ziekte en na het overlijden van mijn lie
ve vrouw en onze zorgzame moeder, schoon
moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

A. Oude Vrielink 

kinderen en 

kleinkinderen 

Albergen, augustus 1981 
Hobergenstraat 29 


