
Wat je voor ons betekende 
vergeten we nooit. 
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Met ,eel liefde willen wij blijven denken aan 

Johanna Catharina 
Prinsen-Schwieters 

Gehu\vd geweest met 

Petrus Johannes Prinsen 

In de sliltc nrn de nat:ht is zij van ons heengegaan: 
h::tterlijk ingeslapen. zonder pijn en zonder angst. 

Zij werd geboren op 10 maart 1906 te Schoonebeek en 

overleed onverwachts op 5 oktober j.l. te Beerzerveld. 

Tijdens de uitvaart op 10 oktober in de parochiekerk van 

de H. St. Willibrord te Vroomshoop hebben wij afscheid 

van haar genomen, en haar daarna bij ons Pa begraven 
op hel R.K. Kerkhof aldaar. 

Zij groeide op ab tweede dochter in een gezin \'an vier 
kinderen. 

Na een fijne jeugd trouwde zij op 10 augustus 1938 met 
Pé Prin..,en. 
Zij ,·crhuisdcn naar Beerzerveld waar zij in het begin af 

en toe heimwee had naar haar geboorteplaats. 

Zij kregen samen negen kinderen, waarvan de oudsté 

dochter al op 1csjarige leeftijd tot hun grote verdriet 
overleed. 

Voor haar kinderen leefde en zorgde zij als een hartelijke 
en meelevende moeder. 

Vol belangstelling volgde zij het Wel en wee van haar 
kinderen en later haar klein- en achterkleinkinderen. 

In al haar ee1woud was tij een voortreffelijke moeder en 
oma. 

Na het overlijden \ an haar man. met \\ it..: 1i i meer dan 
dertig jaar gehuwd is gl!\\l'L'..,L \ icl hL't ieven haar 
zwaar. 

Met hulp en steun ,an haar k1miL:rcn t..:n medè door 

haar eigen positie,c- instellîn~ pakte lil daarna de 
draad \>i:eer op. Zij hield \ an bloemen ~n de mooie 

dingen om haar heen. dt..: tuin was haar lust en haar 
leven. 

Intens kon zij de laatste _1:.m..:-11 genieten van het sarnen-

1ijn met haar kindcrl..:'n, kkinkindcren en achter
kleinkinderen. 

Elk jaar ket:k ze uil naar haar \'l!Jjaan.lag. want dan 

hield ze feest rn Gcestèren 

Daar had ze iedereen om 11ch heen en dat \vas voor 

haar (en ons) elke kè't.'r weer ct..:n hoogtepunt 

Ondanks haar hoge leeftijd van 90 _jaar onderging ze 

haar luchtdoop en bezocht 1.l! Lourdl.!s. 

Twee keer heeft 1.i1 de1.c rl..:'i.., ~emaakt. beide reizen 
hebben een diep!.! il~drul op haa; gemaakt. 

1\.kt verdriet 111 on .... hart nemc-n \'i ij afscheid \'an de,e 

hartelijke. spontane en helangstcÜmgs\·ollë \loeder 

en Oma, samen gaan \.vij nu n:rLkr met een onuitwis
bare herinnering aan haar le,·cn. 

Voor uw medeleven en hclangstclling in \Vclkc vorm 
dan ook, zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Fam. Prinsen 10 o,tnhcr 2000 
\\.·csterwcg 15 
7685 PK Beerzerveld 


