
Dankbare herinnering aan 
JOHANNA VERHAGEN 

Zij werd geboren te IJmuiden 29 april 1903 
en overleed te Oldenzaal 27 oktober 1976. 
Zij werd tijdig voorzien van het H. Sacra
ment van de Zieken en ontving nadien 
thuis enige keren per week de H. Com
munie. Thuis is zij omringd door de liefde
volle zorgen van alle huisgenoten, vooral 
van haar die alle moeite heeft gedaan 
Jo tot het laatste toe te verplegen. Op 
30 oktober d.a.v. hebben wij in de Anto
niuskerk tijdens de gezongen Eucharistie
viering afscheid van haar genomen en 
haar ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof 
te Oldenzaal, waar haar de blijde opstan
ding wacht. 

Jo, we denken met grote dankbaarheid 
aan je terug. We weten, dat je in je leven 
vele moeilijke jaren hebt gehad. Reeds 
als jong meisje werd je ziek. Het grootste 
gedeelte van je leven ben je ziek geweest. 
Dat heb je zelf ervaren als een zwaar 
kruis. In navolging van Jezus heb Je dat 
kruis zo goed mogelijk gedragen in over
gave aan God. Zo ben je voor ons een 
voorbeeld geweest. Gelukkig voelde je de 
laatste jaren dat het beter ging. Je was 
vrolijk en je bracht veel gezelligheid in 
ons midden. Vooral op feestelijke dagen 
heb je ons heerlijk vermaakt. Dat doorbrak 
de spanningen, die wij toch allemaal wel 
hebben. 
Jo was zeer behulpzaam, ze had veel voor 
een ander over. Geen wonder dat wij als 

broer en zus en schoonzus bijzonder van 
haar hielden en haar dikwijls kwamen 
bezoeken. Ook de vele neefjes en nichtjes 
waren gek op hun tante en zij op hen. 
Dat vergeet je niet. Graag hadden we je 
nog lang in ons midden gehouden. Het 
heeft echter niet zo mogen zijn. Wij buigen 
ons voor de wil van God, die jou tot zich 
heeft geroepen. Je bent nu in zijn hand 
en wij geloven en vertrouwen, dat Hij je 
zal belonen voor het vele goede dat je 
hebt gedaan vooral voor ons. Toch blijven 
wij voor je bidden al was het alleen maar 
uit dankbaarheid voor wat je voor ons 
hebt betekend. Wij zijn God ook bijzonder 
dankbaar, dat je bij volle kennis en met 
grote godsvrucht de laatste sacramenten 
hebt mogen ontvangen. Je bent met Chris
tus gestorven om ook met Hem te ver
rijzen ten eeuwige leven. Dat is een 
voorrecht. Tijdens de Uitvaart hebben wij 
nog eens gevoeld, dat dit niet het einde 
is van alles, maar dat er een vreugdevolle 
toekomst is, waar wij elkaar weer terug 
zien. We blijven met elkaar in liefde ver
bonden. 

Voor Uw belangstelling en medeleven 
tijdens haar ziekte en bij haar overlijden 
zeggen wij U allen onze hartelijke dank. 

Familie en huisgenoten 

Oldenzaal, oktober 1976 
Haerstraat 60 




