


Gedenk in dankbaarheid 

Johanna Louise de Wals 

Geboren te Avereest 
op 18 september 1908. 

Sinds 20 mei 1991 weduwe van 
Johan Krabbe. 

Eerder gehuwd geweest met 
Hendrikus Cornelis van der Veen. 

Meerdere malen gesterkt door het Hei lig Sacra
ment der Zieken in de vrede van Christus overle
den in 't Dr. Ariënstehuis te Glanerbrug op 21 juli 
1993. 

Onze goede moeder kon terugzien op een wel
besteed leven, dat gekenmerkt werd door zorg-
zaamheid en geloof. . 
Als oudste van het gezin kreeg zij door de ziekte 
van haar moeder al vroegtijdig een verantwoordel1J
ke taak toevertrouwd. 
Een groot kruis was het voor haar om na 23 jaar 
reeds haar man en onze vader te moeten missen, 
met wie zij zo gelukkig was. Maar in haar geloof 
vond zij de kracht om zich door een heel arbeid
zaam leven en met grote zorgzaamheid te blijven 
inzetten voor haar 9 kinderen, terwijl zij daarnaast 
ook nog altijd aandacht wist op te brengen voor 
anderen. 11 jaar later hertrouwde ZIJ met 
Johan Krabbe, met wie zij nog een aantal mooie 
jaren had. 

Moeilijker werd het voor haar, toen zij zich vestig
den in 't Dr. Ariënstehuis. Zij heeft daar nooit kun
nen wennen, ondanks de zorg en medeleven van 
haar kinderen en kleinkinderen die zij daar ontving. 
Na de dood van haar man werden ook haar krach
ten minder. Maar wat bleef was de sterke band 
met haar kinderen en kleinkinderen . En vooral 
haar rotsvaste geloof! 
Trouw aan God en de Kerk, vierde zij zo lang zij 
kon de Eucharistie mee in de kapel en zocht zij 
voortdurend haar troost bij Maria, aan wie zij zich 
steeds gespiegeld had en als dé Moeder-bij-uitstek. 
Geen dag liet zij voorbij gaan zonder de rozen
krans te bidden om Maria's bescherming af te 
smeken over haar kinderen en kleinkinderen. 

" Heer God en Vader: wij danken U voor alle liefde 
en zorg, die zij ons heeft geschonken. 
Neem haar nu op in Uw heerlijkheid, waarnaar zij 
zo hoopvol heeft uitgezien. 
Moeder Maria: spreek Gij nu voor haar en ons ten 
beste bij Jezus, Uw Zoon." 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter gedach
tenis aan haar. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


