


Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA WILHELMINA MAATMAN OONK 

weduwe van 

Bernard Gerhard Mulder 

Ze werd geboren op 2 maart 1916 te Lem
selo, en overleed in het verpleeghuis O1 -
denhove te Losser op 26 november 1986. 
Op 1 december was de uitvaart voor haar 
in de Plechelmusbasiliek, waarna ze werd 
begraven te Oldenzaal. 

Ze was een fijne moeder voor haar 10 
kinderen. Opgeruimd en vlot , was niets 
haar te veel om haar kinderen een geluk
kige jeugd te geven. Maar terwijl de 
kinderen nog klein waren raakte ze ziek, 
en was in het vervolg altijd snel benauwd. 
Dat beperkte haar mogelijkheden steeds 
meer. Maar ze klaagde niet. " Rustig ver
dragen waar je voor komt te staan", dat 
was haar uitgangspunt. 
En zo was ze voor haar 12 kleinkinderen 
een lieve hartelijke oma , die er van hield 
als er mensen om haar heen waren 
Zes jaar geleden stierf haar man. Ze ver
werkte dat op haar eigen wijze, maar 
voelde tegelijk een blijvende leegte. De 
laatste tijd kreeg ze steeds meer pijn . 

Haar kinderen hielpen haar dagelijks zo
veel ze konden. Maar ze merkte ook zelf 
dat het zo niet meer ging. Na een korte tijd 
in een verpleeghuis is ze nu nog onver
wacht gestorven . 
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend , sluiten wij ons aan bij het diepe 
geloof, waarin ze zelf altijd steun heeft 
gevonden , en we bidden: Heer onze God , 
wij danken U voor moeder, die ons zo nabij 
en dierbaar was. Geef haar uw heerlijkheid , 
uw toekomst en uw trouw. En leg haar 
handen in uw schoot, om voorgoed uit te 
rusten . Geef dat zij voort mag leven in 
haar kinderen en kleinkinderen , in hun 
hart en hun geweten . Geef troost en 
kracht en doe ons allen eenmaal thuis 
komen bij U. Amen . 

Voor de vele blijken van medeleven, on
dervonden tijdens haar ziekte en na het 
overlijden van onze lieve moeder, schoon
moeder en oma, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

December 1986 


