


Dankbare herinnering aan 

JOHANNA HELEN/\ POSTMA 

Geboren te Groneu op 19 augustus 1901. 

Sinds 24 oktober 1924 echtgenote van 

Bernardus Johannes Hering. 

Na een wclheslccd leven is zij, qcslerkt 
door het 11. SAcrmncnt der 7ieken, 

in volle overgave aan God 

overleden te [n,schcdc op 1 november 1986. 

Na '""' plechtige [ucharislieviering in de 
parochiekerk hebben wij op 5 november haar 

lichaam Ic ruste gelr.qd op hel 

RJ<. kerkhof te Glanerbrug. 

Wat een zeqen is het, dat wij mogen zeg
gen: "Wij hr.bben in haar een fijne vrouw en 

r.en lieve moeder en oma gehad." 

62 faar lang mocht zij met pa samen zijn. 
Mét hem de zorgen delend voor ons groot 

gezin. Ze deed dat met een rust en blijheid, 

die bewondering verdienen. Al haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen betekenden, 
ieder voor zichy zo veel voor haar. 
Zij was het, die door haar hartelijke belang-

stelling en zorg een sterke band wist te sme
den in ons gezin. 

Wat genoot zij niet van de vele feestjes, die 
we samen mochten vieren! 

Door de tevredenheid en liefde, die van haar 
uitstraalden waren wij blij in al die jaren 

dat zij blind was iets terug te mogen doen. 
Vooral pa was in de ze fase haar grote steun. 

Vanuit haar rotsvast geloof kon zij, toen zij 
ernstig ziek werd, toeleven naar de grote 
ontmoeting met God, wetend dat zij haar 

lcvensta,ik volbracht lmd en vol vertrouwen, 

dat God haar nu een vreugde zou gaan 
schr.nker~ die Hlf alleen gr.ven kan. 

Allerheiligen, het feest van de hemel, was 

de dag die God Zélf daarvoor had uitgekozen. 

Gor.de 
Spreek 

ma, lieve oma: bedank' voor alles. 
nu voor ons ten beste voor Gods 

troon tol ,ian de dag, dat wij allen rn 
Hem weer met elkaar verenigd zijr\. 

Uit dmikbaarhcid voor uw medeleven en 
t e r gedachtenis aan haar. 

B.J. Hering 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


