
Ter gedachtenis aan 

Johanna Hendrina Rooijakkers 
weduwe van 

JOHAN ROIJACKERS 

Zij werd geboren te Nuenen op 7juni1889 
en is, gesterkt door het Sacrament van de 
zieken, overleden te Eindhoven op 9 juli 
1986. Zij 1s begraven op het kerkhof van 
de Clemensparochie te Nuenen op 12 juli 
1986. 

97 Jaar Is zij geworden, en een maand later 
is zij heel stil en rustig gestorven. Haar 
lichaamskrachten hadden het zo lang vol 
gehouden, maar moesten ook telkens de 
lasten van de ouderdom erkennen. De ver
mogens van horen en zien werden minder. 
maar zij hield toch zo lang mogelijk vol 
Al was haar figuur niet zo groot, eerder 
tenger, toch was haar wil en haar hart 
sterk genoeg om zo oud te worden. 
Bijna heel haar leven heeft zij in Nuenen 
geleefd, stil en rustig en al woonde zij 
midden in het dorp, toch was zij niet dege
ne, die iedereen kende of gekend werd. 
Na de dood van haar man heeft zij nog 
meerdere jaren voor haar broer kunnen 
zorgen en zij heeft er veel van geleden 
toen hij na een ongeluk kwam te overlij
den. Toch bleef zij alleen wonen, zo lang 
het mogelijk was. Toen dat niet meer kon, 
heeft zij goede verzorging ontvangen bij 
familie en buren. 

De laatste jaren verbleef zij in Peppelrode 
en was daar tevreden en gelukkig. Zij was 
dankbaar voor de goede verzorging die zij 
daar ontving en moest dit dikwijls zeggen. 
Zij was blij met het bezoek dat naar haar 
toekwam en klaagde niet ook al was zij 
daar alleen. Stil zat zij daar in haar stoel 
en droeg de last die zij te dragen had, en 
wachtte af op wat komen ging. 
Zij was een gelovige vrouw en dat geloof 
uitte zij vooral door het bidden van de ro
zenkrans. waarvan de kralen door haar 
vingers gleden. 
Zo is zij heengegaan, gesterkt door het 
Sacrament van de zieken, wat haar wens 
was, omgeven door hen die haar regelma
tig bezochten. 
Wij willen bidden. dat God haar opneemt 
in zijn eeuwige vreugde en haar de rust 
geeft in zijn hemel. 

Zij ruste in vrede. 

t 
Voor uw belangstelling en medeleven be
toond bij het overlijden van onze dierbare 
tante zeggen wij u oprecht dank. 
Fam. Rooijakkers 
Fam. Roijackers 


