
Wil in dankbaarheid gedenken 

JOHANNA WILHELMINA 
VAN ROOIJ 

Zij werd geboren te Haaksbergen op 
21 november 1901. - Sinds 8 maart 

1978 was zij weduwe van 
JOHANNES HERMANNUS 

GERHARDUS VAN DER WONING. 

Gesterkt door het H.Sacrament der 
zieken, is zij vol vertrouwen in een 

eeuwig leven te Enschede overleden 
op 22 maart 1988. 

t 
Vlak voor de Goede Week, waarin 

de Kerk het lijden en sterven her
denkt van Jezus Christus, is onze 
goede moeder en oma in alle vrede 
ingeslapen. 

Zij had een arbeidzaam leven. 
Vele jaren was zij werkzaam in de 

textiel en woonde zij bif haar ge
trouwde zus Grada in Haaksbergen. 

Zij hoorde helemaal bij dat gezin. 
Tot aan haar doo<! beschouwde zij de 
kinderen van haar zus ook 'n beetje 

als háár kinderen en was zij dankbaar 
voor het hartelijk meeleven van Truus 
en Annie. 

Op latere leeftijd gehuwd met Johan 
van der Woning, was zij n zorgzame 
en meelevende moeder voor zijn twee 
kinderen, Annie en Herman. 

Vooral voor haar man was zij aldoor 
een over-bezorgde vrouw en zijn dood 
bracht dan ook een grote leegte. 

Haar gezin en haar familie betekende 
álles voor haar. - Sinds 1973 woonde 
zij in het "Redemptoristenpark", 
totdat zij in 1985 in hef Dr.Ariëns
tehuis werd opgenomen. 

Zij was een vrouw met een sterke 
wil, die heel eenvoudig als zij was, 
stil haar eigen leven leidde. 

Bijzonder dankbaar voor de zore en 
aandacht van het personeel, was zij 
bovenal 'n diep godsdiensige vrouw. 
De kerk stond centraal in haar leven. 

Altijd was zij aanwezig In de kapel 
voor het meevieren van de H.Eucha
nstie en voor tiet bidden van haar 
dagelijkse gebeden. Vooral op Maria 
stelde zij al haar vertrouwen. 

z.o.z. 



Dankbaar voor wat zij voor ons be
tekend heeft door haar zorgzaamheid, 
haar eenvoud en bijzonder door haar 
sterk geloof, bidden wij, dat zij die 
mét Christus ook haar Kruisweg is 
gegaan, nu de vreugde mag smaken 
van het eeuwig Paasfeest in de hemel. 

--------------
Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

FRANCISCUS 1 

ANNIE, HERMAN, 
DtANE en DOMINIC 

HUYS MAI\ 


