
Ter nagedachtenis aan 

JOHANNA STEYNIS 

Sinds 1 mei 1 966 weduwe van 
Albertus Johannes Gerritsen. 

Geboren te Gronau op 12 november 1908. 
In de vrede van Christus overleden in 
't Dr. Ariënstehuis te Glanerbrug op 

9 januari 1 996. 
Na een plechtige Eucharistieviering in de 

kapel hebben wij op 12 januari haar 
lichaam ter ruste gelegd op het parochie

kerkhof aldaar. 

Het leven van onze goede moeder en lieve 
oma leert ons, hoe iemand, stil van nature 
en eenvoudig in alles, toch ongewild een 
groot mens kan zijn, die bewondering ver
dient. 
Haar wereld was haar gezin: haar man, 
kinderen en kleinkinderen. 
Dáár leefde ze voor. 
Waar het materiële zaken betrof hechtte zij 
voor zichzelf aan niets. 
Háár levenswaarden waren: eenvoud, har
telijkheid, dankbaarheid en haar geloof. 

De tegenslagen gingen niet aan haar voor
bij. Twee kleine kinderen moest zij missen . 
Al vroegtijdig stierf haar man en ook de dood 
van haar zoon Albert heeft haar veel verdriet 
gedaan. 
Maar ondanks alles was zij tevreden met al 
wat God beschikte in haar leven en viel zij 
op door de innerlijke rust en vrede die zij 
uitstraalde. 
Ondanks het afnemen van haar krachten 
bleef zij blij en dankbaar voor elke blijk van 
meeleven en had zij nog een aantal mooie 
jaren in 't Ariënstehuis. 
Tot het laatst toe intens verbonden met haar 
man zei ze op het einde van haar leven: 
.,Nu wil ik wel eens naar opa toe." 
Naast ons verdriet om haar gemis, kunnen 
wij tegelijk delen in haar vreugde, dat zij nu 
in God voor eeuwig samen is met opa en 
met Albert. 
Oma, hoe onopvallend je leven ook leek: 
je was werkelijk groots' 
Leef nu voor altijd in Gods vrede en wees 
voor ons een voorspraak! 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven 
en ter gedachtenis aan onze moeder en 
oma. 

De familie. 




