
Wil in dankbaarheid gedenken 

Johanna Hermina Termijtelen 

Geboren te Enschede op 11 oktober 1908 

sinds 29 januari 1980 weduwe van 
Johannes Joseph Sprake!. 

Meerdere malen gesterkt door het 
H. Sacrament der Zieken is zij in het 

verpleeghuis "Bruggerbosch" in alle vrede 
overleden op 17 augustus 2003. 

Na een plechtige Eucharisheviering 
,n de kapel van het Or Anënshu1s, 

hebben wij haar lichaam te ruste gelegd 
op de Oosterbegraafplaats te Enschede. 

Onze goede moeder en lteve oma kon 
terugzien op een heel werkzaam leven. 
Tot aan hun dood verzorgde zij haar ouders, 
stond dagelijks 1n de zaak. gaf alle krachten 
die tn haar waren aan haar eigen gezin, 
schonk veel aandacht aan haar kleinkinderen 
~am . gedurende . vele Jaren ook nog ee~ 
tnvahde jongen bij zich in huis en verzorgde 
met veel liefde onze vader en opa 1n de 15 
jaar dat hij ziek was. 
Door dit alles was zij de centrale figuur 1n het 
gezin. 

Geen wonder, dat zij door dit alles de touwtjes 
wel eens strak 1n de hand moest 
houden. maar al wat zij deed kwam enkel 
voort uit haar groot verantwoordeliJkheids
gevoel voor hen. die haar dierbaar waren. 
En uit haar groot geloof, dat zich uitte ,n haar 
totale dienstbaarheid. 
En waarvoor zij kracht putte in haar trouw aan 
Christus 1n de H. Euchanst1e en in haar grote 
hefde voor Maria 
De rozenkrans was haar geliefde gebed en 
heel vaak ging Zij op bedevaart naar Kevelaer 
en Lourdes 
Terw1JI haar krachten afnamen bleef zij 
gen,eten van de nabijheid van haar kinderen 
klein- en achterkleinkinderen. 
Juist toen de Kerk het feest gevierd had van 
Maria ten Hemelopneming is zij in alle vrede 
ingeslapen 
Wij vertrouwen dat. aan het einde van haar 
aardse pelgnmstocht gekomen, Mana haar nu 
met zich heeft meegenomen naar de hemel 
om bij God voor ons allen een voorspraak te 
Zijn 

Uit dankbaarheid voor uw liefdevolle zorg en 
aandacht voor onze moeder en oma en ter 
gedachtenis aan haar. 

Ktnderen, 
klein- en achterkleinkinderen 


