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Moeder, de glorie van het hemels Paradijs 

zij rijkelijk uw erfdeel. 

JOHANNA MARIA SPIT 

weduwe van Johannes Gerardus Vrijkorte 

werd 6 februari 1886 in Losser geboren en 
stierf, gesterkt door de Sacramenten van de 
zieken en stervenden, op 22 maart 1976 in 

- Weerselo. 
Bij haar Uitvaart in de kerk van de H. Drie
ëenheid te Oldenzaal op 26 maart d.a.v. heb
ben wij de Eucharistie gevierd, getuigend van 
ons geloof dat Jezus door zijn dood heen is 
verrezen en dat een ieder in deze verrijzenis 
van de Heer zal delen . Daarna hebben wij 
haar lichaam te rusten gelegd op het oude 
katholieke kerkhof van Oldenzaal. 

Een goede moeder en oma is van ons heen
gegaan. In haar jonge jaren werkte zij met 
haar man op de boerderij en samen leefden 
zij gelukkig met hun kinderen. 
Daarna heeft zij samen met haar man vele 
jaren mogen genieten van de rust van de oude 
dag. Toen haar man, oud van jaren, stierf, 
bleef zij achter, altijd temidden van haar kin
deren en kleinkinderen. 
Zij had haar vaste plaats in huis. 
Gehandicapt in haar gezichtsvermogen, bad zij 
overdag haar rozenkransen, wanneer zij alleen 
was. Zij kende iedereen bij zijn naam en volg-

de met belangstelling het wel en wee van 
familie en parochie. Haar verjaardag vierde zij 
temidden van haar dierbaren met een Eucha
ristieviering thuis. 
Een gelovige vrouw, altijd dankbaar voor alle 
attenties. 
Toen zij haar negentigste verjaardag gevierd 
had, vond zij dat haar tijd was gekomen en dat 
God haar wel mocht halen. 
Na een welbesteed leven is zij rustig ingesla
pen. Haar leven gaat door en zij ziet God van 
aanschijn tot aanschijn. 

Gebed 
Goede God, wij hebben het voorrecht gehad, 
dat onze moeder en oma vele lange jaren 
heeft mogen leven temidden van ons. Wij 
danken U daarvoor en geef ons allen de le
venskracht van uw Geest, om naar haar voor
beeld onze tocht door te zetten in ons aardse 
leven. 

Voor Uw blijken van deelneming bij het over
lijden van onze lieve moeder en oma, zeggen 
wij U onze hartelijke dank. 

Weerselo, 26 maart 1976 

familie Evelo 
familie Vrijkorte 
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