
In liefde en dankbaarheid blijven wij ver
bonden met 

JOHANNA HERMANNA MARIA SIERS 

echtgenote van 
Johannes Stephanus Wekking 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 24 mei 
1912 en overleed, gesterkt door het Sa
crament van de Zieken, 30 december 1976 
in "De Molenkamp" te Oldenzaal. In de 
christelijke hoop op een eeuwig leven 
vierden wij op 3 januari 1977 bij haar uit
vaart de Eucharistie, ter gedachtenis aan 
Christus' dood en verrijzenis. Daarna heb
ben wij moeders lichaam begraven op het 
kerkhof van Oldenzaal. 

Terwijl het oude jaar ten einde liep, 
gingen haar krachten sterk achteruit. 
Verzwakt door haar lijden, ging zij nog 
onverwachts van ons heen. In eenvoud 
des harten heeft zij de jaren, die God 
haar gegeven heeft goed gebruikt. Moeder 
van een gelukkig gezin, voor wie zij 
samen met haar man zorgde. Open van 
karakter, stond zij voor iedereen klaar, 
die haar hulp nodig had. Toen de kinderen 
getrouwd waren leefde zij verder, tevre
den en dankbaar, met haar man in het 
ouderlijk huis en later in het bejaarden-

centrum " De Molenkamp". 
Zij was een gelovige vrouw die, toen zij 
ernstig ziek werd, haar ziekte met geduld 
en overgave aanvaarde zonder te klagen. 
God heeft haar nu uit haar lijden verlost. 
Zij heeft haar taak volbracht en mag nu 
voortleven bij haar God. 
Haar kinderen zullen haar altijd dankbaar 
blijven voor wat zij met zoveel liefde en 
toewijding voor hen heeft gedaan en zij 
zullen haar voorbeeld niet gauw vergeten. 
Moge de goede God haar man en kinderen 
de levenskracht van zijn Geest geven, 
om hoopvol en vastberaden verder te 
gaan op hun tocht door dit leven. 
Onze gebeden zullen haar vergezellen. 

Voor de vele blijken van medeleven on
dervonden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve vrouw en onze 
zorgzame moeder en oma zeggen wij U 
hartelijk dank. 

J. S. Wekking 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, januari 1977 
"De Molenkamp" k 36 
Monnikstraat 33 


