


Met grote dankbaarheid denken we terug aan 

Johanna Wilhelmina Reijmer 
weduwe van 

Gerhardus Johannes Lokotte . 
Z ij werd op 11 april 189 6 te de Lu tte geboren en 
is, na voorzien te zijn van het Sacrament van 
de Z ieken op 15 mei 198 0 te Losser overleden. 
Vanuit de Maria-kerk te Oldenzaal hebben we 
haar begraven op het kerkhof aldaar. 

Op de dag, waarop de Kerk de hemelvaart van 
Christus viert, is ook zij uit ons midden heenge. 
gaan naar de Vader. 
Zij was, zoals het Boek der Spreuken het zo 
kernachtig uitdrukt, ,,een sterke vrouw en w ie 
zal haar vinden", 
Groot was haar l iefde niet alleen voor haar man 
met wie zij ruim 53 jaar is getrouwd geweest, 
maar ook voor haar kinderen en vele anderen. 
Practisch iedere gelegenheid greep zij aan om 
haar kinderen en k leinkinderen een plezier te 
doen. En zo valt het te begrijpen, dat zij als een 
l ieve en vriendelijke oma een aparte plaats had 
in haar familie en dat zi j nu een lege plek achter
laat. 
Z ij was ook een diepgelovige vrouw, die dat ge· 
loo f trachtte door te geven tot op hoge ouder • 
dom, want zij heeft de leeftijd van de sterken 
mogen bereiken . 
Een grote verering had zij voor Maria, de moe
der van de Heer, zodat zij dikwijls in haar leven 
naar Kevelaer ging. Het moet haar goed gedaan 

hebben, dat haar nieuwe parochiekerk werd toe
gewijd aan Maria. 
Moge de patrones van haar parochie, tot wie zij 
zo vaak in haar leven gebeden heeft, haar bege
leid hebben tot Jezus, die nu zetelt aan de 
rechterhand van de Vader . 

Voor uw be langstelling en medeleven na het 
overlijden van onze lieve en zorgzame moeder 
en oma betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 

20 Mei 1980 . 


