
Sterven doe Jt niet ineens 
maar af en toe een beet1e 
en alle beetjes, die ze stierf 
't is vreemd. mur die vereeet je. 
~et is haar dikwijls zelfs ontgaan 
ze zei: "Ik ben w•t moe". 
Maar deze keer. toen was ze aan 
haar laatste beetje toe. 

t 
In dankbare herinnerina 

Josephina Sophia Maria List 
~eduwe va1 

JAN HENDRIK VISSCHEDl)K 
eerder weduwe van 

JAN VILLHABER 

Geboren te Hardenberg 31 maart 1892. Overleden 
te Losser 15 juni 1988. Na een H, Eucharostievierin11 
in de kerk van de H. Drieëenheid hebben wij op 
20 juni d.a.v. afscheid van haar aenomen in het 
crematorium uTwente" te Usselo. 

Z1J was noa 1ong. heel jon11. zes en twintig jaar, toen 
ze alleen kwam te staan, met haar vier kinderen. 
Geen sociale voorzieningen, alleen maar twee han
den om te vechten voor zichzelf en haar gezin. 
Twinti11 1aar lang deed ze wat ze moest doen, naaien, 
thuis en bij huishoudens, waar de vrouw des huizes, 
dit handwerk niet had geleerd. 
Toen ze midden veert ig was, nam zij een nieuwe 
taak op zich in een groot gezin, zonder moeder. 
Ruim tien jaar heeft ze in dat gezin, aan man en 
kinderen al haar krachten 11egeven. In negentien acht 
en veertie. toen haar tweede echt11enoot st erf, nam 
ZIJ zl1n taak erbij over. Zij was het die de band in 
het 11ez1n 1n stand hield. 

Alles heeft ze mee11emaakt, dood, ziekte, verdriet 
en vreugde . 
Met het ouder worden kwamen al haar jeu11derva
rin11en naar boven, ze zon11, ze danste, soms vol 
humor dan weer mild over haar medemensen. In 
haar laatste uren, voor ze heenging, opende ze no11 
even haar ogen als aroet aan ons allen. 
Wij hebben vrede met haar heengaan, maar toch 
zullen wij haar missen. Net als heel lang geleden. 
zinat ze nu weer in het koor, bij Hem die haar dit 
eeuwig teven beloofd heeft. 

Voor de vele bl11ken van waardering, belanastellina 
en medeleven zeggen wij u hartelijk dank. 

Namens de fam•lie 

Villhaber - Vissched1jk 


