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Ter dierbare herinnering aan 

Johanna Wilhelmina 
Wolbert - Monnink 

sedert 1971 weduwe van 
Jan Wolbert 

eerder gehuwd geweest met 
Hugo Lutke Veldhui s 

Zij werd geboren op 19 juli 1908 te Deurningen. 
Zij is gestorven op 7 juni 1997 te Denekamp. 
Na een plechtig gezongen uitvaartviering hebben 
we haar te ruste gelegd op het parochieel kerkhof 
te Deurningen op 11 juni 1997. 

In het rustige Boven Deurningen is Johanna opge
groeiden altijd blijven wonen. Ze heeft er geleefd 
met de seizoenen en met het lief en leed wat haar 
leven meegebracht heeft. 
In 1936 trouwde ze met haar man Hugo Lutke 
Veldhuis en er werden twee dochters geboren. 
Echter in 1944 stierf haar man en stond ze alleen 
voor de opvoeding en onderhoud van haar kinde
ren. Ze ontmoette later Jan Wolbert en met hem 
trouwde ze in 1947. Zo kreeg haar gezin en zijzelf 
weer een nieuwe toekomst. Ook zijn jongste 
zoon kreeg een plaats in het nieuwe gezin . 

Toen Jan in 1971 stierf is ze alleen in het leven 
verder gegaan. Hoewel ze verdrietig was, wilde 
ze dat vaak alleen verwerken. Ze liet zich niet zo 
gauw over dingen uit. 
Ze was gehecht aan haar geloof en ging dikwijls 
naar de kerk. In de opvoeding had ze haar stevige 
principes. Ze ging niet veel van huis. Ze was druk 
met haar tuin en gastvrij in de "noaberschop". Ze 
genoot ook van de kleinkinderen als ze bij haar 
waren. Een hele slag was het toen haar kleinzoon 
Richard verongelukte. 
De laatste jaren gingen haar krachten geestelijk 
en lichamelijk wat achteruit. In 1996 kwam ze in 
Denekamp in Verpleegcentrum Twente-Oost. 
Daar is ze goed verzorgd. Je merkte als familie 
steeds meer dat je afscheid aan het nemen was. 
iedere keer weer een beetje meer. De laatste 
morgen is ze rustig gestorven . 

We bidden dat ze nu mag leven in Gods Huis. 

leder die voor moeder en oma gezorgd heeft en 
die met haar overlijden met ons heeft meegeleefd 
of op welke wijze ook belangstelling heeft ge
toond, willen we graag hartelijk bedanken. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


