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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA BERENDINA WENDER 

Zij werd geboren te Markelo op 9 augustus 
1901. In een gelukkig huwelijk met Albertus 
Hieronymus Banis kregen zij de zor11 voor vijl 
kinderen. 1 n een economisch en sociaal moei
lijke tijd hebben zij hard moeten werken op 
de boerderij, eerst in Hengevelde en later in 
Kerspel-Goor. Toch deden ze het graag, om
dat het gezin bij alles op de eerste plaats 
stond. 

De laatste jaren liet de gezondheid van moe
der veel te wensen over. Opname in het zie
kenhuis mocht helaas geen herstel geven. Ze 
voelde dit zelf het meest. Daarom wilde ze 
zich klaar maken voor de grote reis. Haar ou
de vertrouwde kerkboeken had ze bij zich lig
gen. Maar ze was zo ziek, dat zelfs het bid
den haar te zwaar viel. Ze vond dit jammer en 
daarom vroeg ze of wij dit voor haar wi lden 
doen. Samen hebben we toen met moeder het 
sacrament der zieken mogen vieren. Zij en wij 
allen waren daar erg gelukkig mee. Het sterk
te ons allen, dat we de aanwezigheid van de 
Heer van zo nabij mochten ervaren . 
We hadden toen niet kunnen vermoeden, dat 
God haar zo gauw bij Zich zou roepen. In de 
ochtend van de 25e juni 1977 is zij in alle rust 
en stilte van ons heengegaan. We zijn zeer 
verdrietig en zeker voor vader is het heen
gaan van moeder 'n zwaar kruis. Ze waren in 
de bijna 44 jaar van hun huwelij k zo naar ,el
kaar toegegroeid, dat je elkaar moeilijk meer 
kunt missen We wi llen dan ook alles doen om 
vader over het verdriet heen te helpen. 
In de viering van de H. Eucharistie op het 

leest van de H.H. Petrus en Paulus hebben we 
God gedankt voor haar zorgend leven temid
den van ons en voor haar diep geloofsleven. 
Daarom mogen we vertrouwen, dat ze nu bij 
God thuis is en daar onze goede vrouw en 
lieve moeder en oma zal blijven. 
We hebben haar dierbaar lichaam te rusten 
gelegd op ons parochieel kerkhof. 
Zij ruste in vrede. 
Moeder Maria, behoud ons in uw bescher
ming. 

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden 
na het heengaan van mijn lieve vrouw en onze 
moeder en oma, zeggen wij u onze hartel ijke 
dank. 

Familie Banis 


