


In dankbare herinnering aan 

JOHANNA DOLPHINA OVERMAAT 
weduwe van 

Carolus Ludovicus Donkerwolke 

Geboren in Doetinchem op 16 febru
ari 1894 is zij op 2 juni 1981 vrij onver

wacht ove;leden in Enschede. 
Vrijdag 5 juni hebben we haar na een 
plechtige Uitvaartmis in de St.Joseph
kerk te ruste gelegd op het kerkhof 

aan de Gronausestraat. 

In onze herinnering blijft zij voortle
ven als een vrouw die welbewust in 
het leven stond. 

Als jongste van 9 kinderen is zij al 
zeer vroeg met haar ouders. broers 
en zusters naar Enschede getrokken. 
45 Jaar lang is zij lerares geweest in 
het mode- vak en heeft zij heel veel 
meisjes daarin opgeleid. 
Les geven was haar lust en haar leven. 

Toch toen zij trouwde, ontwikkelde 
zij zich ook als een op en top zaken
vrouw en heeft zij samen met vader. 
de zaak in Enschede groot gemaakt. 
Doortastend als zij was. wist zij op de 
juiste momenten goede beslissingen 
te nemen. Als lijfspreuk droeg zij met 
zich mee· .Or"1wille van de vrede", 
daar had zij veel voor over. 

Opgeruimd van aard. wist zij moei
lijkheden te boven te komen ; daarbij 
was het geloof een grote s~eun voor 
haar. Zij had een rotsvast vertrouwen 
en was erg gebonden aan de traditie 
van de kerk. - Zowel geestelijk als 
lichamelijk was ze zeer sterk. 

Toen ze voelde dat haar krachten 
afnamen wilde zij uit voorzorg het sa
crament van de zieken ontvangen en 
in aanwezigheid van haar dochter. 
schoondochter en de beide kleinkin
deren. Dit deed haar erg goed en ze 
heeft het als een mooie afronding van 
haar leven ervaren. 
Veel mooie herinneringen laat ze na. 

Trees, veel hebben we samen ge
deeld. bedankt voor je goede zorgen. 
Riet. Charles en Leonie. jullie hadden 
een grote plaats in mijn hart. 
Bedankt voor alles. 

Tijdens haar leven werd moeder aan
gesproken door het volgende lied: 

Blijf mij nabij, wanneer het avond is 
wanneer 't licht vergaat in duistern:s. 
wanneer geen mens mij hulpeloos ziet 
bid ik tot U. o Heer. verlaat mij niet. 


