


Daar alleen kan lief de wonen, 
daar alleen is het leven wet 

waar men alles voor elkander doet. 
Daar alleen kan men 

in liefde wonen. 

In liefdevolle herinnering aan 

Johanna Geertruida Strengers 
echtgenote van 

Herman Eysing 

Ze werd geboren op 20 januari 1917 
te Haaksbergen. 

Ze is plotseling overleden op 
28 december 1998. 

De Uitvaartmis heeft plaatsgevonden op 
2 januari 1999 in de H . Pancratiuskerk, 

te Haaksbergen, waarna wij haar te ruste 
hebben gelegd op het 

R.K. Kerkhof "Het Waarveld" te Haaksbergen. 

Uit dankbaarheid voor uw gewaardeerde deelneming 
bij het overlijden van mijn vrouw, Annie Strengers 
biedt ik u deze prent aan, bedoeld als laatste groet 
van haar. 

Ze heeft zich verdienstelijk gemaakt door het grootste 
gedeelte van haar leven werkzaam te zijn in de winkel 
van haar ouders. Dit was haar lust en haar leven. Haar 
talenten lagen op het gebied van de klantenbediening. 
Na een hartelijke begroeting luisterde zij naar de behoef
ten en wensen van de klant in haar winkel, gaf hen tips 
en goede adviezen en liet haar genoegen blijken wanneer 
zij de tevreden klant uitgeleide deed. Zo verwierf zij ge
negenheid bij veel Haaksbergenaren van haar generatie 
en kon zij in haar laatste jaren terugblikken op veel 
vruchtbare jaren in het toenmalige kleine Twentse dorp. 

Door deze langdurige werkzaamheden werd zij een alom 
bekende en gerespecteerde persoonlijkheid. 

Ze had een brede belangstelling voor alles wat er om 
haar heen en in de wereld gebeurde. Een dag zonder 
krant of t.v.-journaal was niet compleet. 

In de laatste periode van haar leven vond ze het fijn om 
met mensen "uit het oude Haaksbergen" in contact te 
komen en over de goede oude tijd te converseren. Velen 
zullen haar dan ook in hun herinnering bewaren. 

Het was haar gegeven, leven en dood elk op zijn eigen 
waarde te schatten. Het afscheid van het tijdelijke, nog 
onverwacht, verliep rustig en onopgemerkt. Gunnen wij 
haar de eeuwige rust, zij van haar kant wenst ons allen 
toe een gezond en gelukkig voortbestaan . 

Herman Eysing 


