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Wil in dankbaarheid gedenken 

Johanna Lucia Antonla Lucassen 

Zij werd geboren te Amt Rheine (Old) op 27 juli 
1911. Sinds 27 juni 1969 was zij weduwe van 

Egbertus Josephus Bosma 

Zij ontving de Sakramenten der Zieken en over· 
leed te Enschede op 13 juli 1993. Met een plech· 
tige Eucharistieviering in de kapel van 't Dr. 
Ariënstehuis namen we op 19 juli !scheid van 
haar. 

Al namen haar krachten sterk af: de dood van 
onze moeder en oma kwam toch nog vrij onver· 
wacht. 
Haar niet gemakkelijke jeugd heeft een diepe in· 
vloed gehad op heel haar verder leven. 
Op latere leeftijd getrouwd met een weduwnaar 
met 5 kinderen werden uit haar huwelijk nog 4 
kinderen geboren. 
Zij waren haar allen even dierbaar en de hechte 

band onder hen allen ging haar het meest ter 
harte. 
Dat een van haar kinderen verstandelijk gehandi· 
capt was, was haar grootste kruis. 
Het niet kunnen accepteren daarvan heeft een 
blijvend stempel gedrukt op haar leven en daar
door ook in zekere mate op haar gezin. 
Ruim 25 jaar was zij gelukkig met haar man. Zijn 
dood bracht haar een grote leegte ondanks al 
het meeleven, dat zij ontving. 
Nadien werd het nog moeilijker voor haar de in
nerlijke rust te vinden, waarnaar zij diep in haar 
hart verlangde. Ook niet in 't Dr. Ariënstehuis, 
waar zij zich vestigde 5 jaar voor haar dood. 
In haar geloof zocht zij haar kracht. 
Bij Christus in de Eucharistie en vooral ook bij dé 
Moeder-bij-uitstek, Maria, voor wie zij een war
me liefde koesterde. 
Nu God haar tot Zich geroepen heeft bidden wij 
vol vertrouwen: 
Heer God en Vader: Wil haar nu binnenleiden in 
de enig ware vreugde bij U, waarnaar zij hier zo 
rusteloos gezocht heeft. Gij, Die getrouw zijt aan 
ons mensen, over de dood heen: laat haar voor 
altijd rust vinden in Uw liefde. 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge· 
dachtenis aan haar. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 


