
In dankbare herinnering aan 

~ Johanna Willemlna Olthof 
weduwe van 
Gerrit J•n Ellenbroek 
eerder gehuwd geweest met 
Gerhardus Johannes Ellenbroek 

Zij werd geboren op 7 april 1901 te Diepen· 
heim. Door het Sakrament van de Doop we.rd 
ze opgenomen in de 9emeenschap van Chris· 
tus. Ze stierf plotseling te Haaksbergen op 
23 september 1986. 

Haar leven Is begonnen in een tijd, waarin 
door dagenlang werken nauwelijks het meest 
noodzakelijke voor het levensonderhoud ver· 
diend werd Met haar eerste man heeft zij 
haar kinderen uit deze tijd van zorg om het 
dagelijks brood begelei~. naar betere ti1den 
Dat was niet gemakkehJk, vooral met toen 
haar man ziek werd en veel aandacht nodig 
had Toen hij stierf en zij hertrouwde met 
zijn 'broer. waren ook de laatste jaren van dit 
huwelijk zwaar . ook hij werd ziek en stierf. 

Zo bleef het verdriet haar niet bespaard. 
Maar Ju ist in die situaties bleek haar sterke 
wil en haar doorzettingsvermogen. Haar geloof 
in het leven bleef. Ze vroeg veel van zich· 
zelf: daarom ook soms van anderen. Stil 
zitten kon ze niet: ze moest altijd bezig zijn. 
Haar belangstelling en meeleven met klnde· 
ren en kleinkinderen was groot: ze was een 
lieve moeder en een fijne oma. Ze wilde niet 
afhankelijk zijn van anderen. Ze kon genieten 
van alles wat groeide en bloeide. Ze voelde 
zich het beste thu is in de tuin. Daarin be· 
leefde ze iets van Gods wonderlijke schep· 
01ng. 

Ze heeft de leeftijd van de sterken bereikt. 
Dat was ze ook: een sterke vrouw in alle 
opzichten. Ze kon moeilijk erkennen, dat haar 
lichaam zwakker werd en dat liet ze ook niet 
merken. Ze wilde anderen niet tot last zijn . 
Gelukkig voor haar kwam het einde plotse
l ing Zo wilde ze het : dat was haar laatste 
wens. Wat ze ons heeft meegegeven aan 
goedheid en liefde. nemen we mee voor ons 
eigen leven. Ze had vrede met haar mogelijk· 
heden en onmogelijkheden: s1eeds dankbaar 
om wat haar gegeven werd. In de overtuiging, 
dat haar naam nu voorgoed geschreven staat 
in de palm van Gods hand, hebben we op 
'l7 september afscheid van haar genomen en 
haar l ichaam te ruste gelegd op het R.K. 
kerkhof, Buurserstraat, te Haaksbergen. 

Da1 zij mag leven in de vrede van de Heer. 

Dank u wel, dat u aan ons gedacht hebt bij 
het plotseling overlijden van onze zorgzame 
moeder, groot- en overgrootmoeder. 

Fam. Ellenbroek 


