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In dankbare herinnering aan 

Gonnie Jeurissen-Vos 

Sedert 22 december 1982 weduwe 
van Johan Jeurissen. 

* 26 juni 1928 Erica 
t 6 september 2007 Hardenberg 

De laatste elf dagen van haar leven heelt zij doorgebracht in het 
ziekenhuis. Ondanks vermoeidheid was zij af en toe wakker en 
was zij helder van geest. Zij maakte nog grapjes en lachte nog . 
Erge pijn is haar in haar laatste uren bespaard gebleven. 
Tenslotte is zij rustig ingeslapen. Vrede voor haar. 

Woensdag 12 september hebben wij voor haar en elkaar 
gebeden tijdens de uitvaartviering in de parochiekerk van Erica . 
Aansluitend hebben wij haar te ruste gelegd op het RK kerkhof, 
naast haar man Johan en dichtbij haar dochters Joke en Gonnie 
en dichtbij haar ouders. 
Zij is geboren als oudste dochter in een (h) echt arbeidersgezin 
van drie kinderen . Haar vader werkte o.a. als wegenbouwer, 
haar moeder was huisvrouw. Na de lagere school werkte zij o.a . 
bij Bendien en de AKU . 
In het huwelijk met haar Johan werden zeven kinderen geboren. 
Ons zusje Gonnie is vrijwel direct na haar geboorte overleden . 
Wij herinneren ons haar liefde en zorg voor ons als kinderen. Dit 
was wel eens moeil ijk, want ze moest haar aandacht verdelen 
over zes kinderen en haar werkende man, onze vader. Zij cijferde 
zichzelf dikwijls weg. Haar eerste aandacht ging altijd naar ons 
uit. Binnen haar mogelijkheden zorgde ze dat wij niets tekort 
kwamen aan gezelligheid, zorg en liefde, alsook aan de 
materiële dingen. 
Net zoals in ieder gezin kende ons gezin ups en downs. 

Vlak voor het Kerstfeest in 1982 werd zij plotsel ing overvallen 
door een groot verdriet. Moeder vond vader, haar Johan in zijn 
stoel in de kamer. Leven loos. Hij was in de nacht, stil en alleen 
overleden. 
In 1990 opnieuw een groot verdriet in haar en ons leven . Joke 
werd getroffen door een hersenbloeding. Veel te jong is zij 
overleden. 
In de jaren daarna kreeg zij last van suikerziekte. Zij kreeg 
hierdoor last van haar voeten en benen. Ook haar gehoor werd 
snel slechter. In het voorjaar van 2007 werd duidelijk dat haar 
nieren niet goed werkten. Door dit alles leefde zij steeds meer in 
haar eigen wereldje, in haar huisje, daar waar zij het liefste was. 
Zij wi lde niemand tot last zijn. Zoveel mogelijk regelde zij zelf de 
dingen, tot het niet meer ging .. Vanaf dat moment ging Carla 
dan ook veelal met moeder mee naar het ziekenhuis om te 
zorgen dat al les geregeld werd en goed kwam. 

Haa, liefde en aandacht voor haar kinderen en kleinkinderen 
raakte echter nooit op de achtergrond. Ze genoot intens van ons 
samenzijn rondom haar bij gelegenheid van haar verjaardag . Een 
moment waarnaar zij kon uitzien. Jaar in jaar ult. Dit jaar voor het 
laatst. 

Voor ons blijft zij leven in onze herinnering. Moge haar Schepper 
zich nu over haar ontfermen. 

Wij danken u voor uw belangstellingen oprechte medeleven. 

Kinderen en kleinkinderen 

lndewintervan haar leven 
stapt ze in. 
Helder, 
nog even van geest. 

Haar geest 
zal snel haar lichaam volgen . 

De mist 
naar eeuwigheid. 

Dag ma, dag oma, een goede reis .. 


