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In dankbaarheid denken we te_r ug aan 

Johanna Wijlens 
weduwe van 
Albertus Johannes Michorius 

Z ij werd op 10 oktober 1897 te Haaksbergen 
geboren. Nadat zij een paar maal het sacra
ment van de zieken heeft ontvangen is ze on
verwacht op 15 juli overleden. 
Met de viering van Eucharistie namen we af
scheid _van haar op dinsdag 18 juli d.o.v., 
waarna we haar begraven hebben op het 
kerkhof van de Bonifatiusparochie te 
Haaksbergen. 

In de vertrouwde omgeving van het gezin van 
haar oudste zoon is zij onverwacht uit haar 
kring van mensen heengegaan. Met liefde, 
zorg en toewijding is zij tot het laatste toe 
omgeven door haar huisgenoten. Geen mo
ment is ze alleen geweest in die laatste 
jaren , toen ze helemaal op de verzorging van 
anderen was aangewezen. Zo kon haar diep
ste wens om thuis te mogen blijven tot het 
laatste toe in vervulling gaan. En nu ze 
ineens wegva lt geeft dat een gevoel van 
leegte en gemis, ook al had ze een leeftijd 
bereikt die maar we inigen fen deel valt en ze 
geestelijk helemaal op was. Ze was altijd 
een levensblije en een plezierige vrouw, een 
heel lief mens. In de jaren van haar huwelijk 
heeft ze altijd hard moeten werken voor een 
beetje welzijn en geluk voor haar zelf , haar 
man en gezin van vier kinderen. Ook in 
latere dagen bleef ze dit doen zolang ze dit 
maar enigszin kon. Te zorgen voor de ge
wo ne huiseli jke dingen van alle dag dat was 
haar levenstaak. Daarin was ze dienstbaar en 
t:ouw, heel eenvoudig en bescheiden . 

Als z~ de kans kreeg ging ze graag uit, was 
graag mooi , maar vond het ook fijn bezoek 
te ontvangen en kon ze volop, vaak lachend 
en mef een zekere humor, meedoen in het 
gesprek. Er straalde een bepaalde hartel ijk
heid en liefde van haar uit met een glimlach 
op haar gezicht. Ondanks haar hoge leeftijd 
bleef ze jong van hart en ging ze graag om 
met jonge mensen . Ze zei dan : ,,Ik mag d 'er 
nog geerne bie wèn". Ze hield van haar 
kleinkinderen, met name die tevens haar 
huisgnoten waren en die van jongsaf aan 
met . haar waren opgegroeid. Ze heeft een 
mooie en goede oude dag gehad · met een 
goede verzorging waar ze heel dankbaar 
voor was. 

Als een diepgelovige en dienstbare vrouw 
stond ze in het leven . Moge zij nu thu is zijn 
b1J de Heer van het leven om daar voor altijd 
volmaakt gelukkig te zijn. 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stelling bij het onverwachte afscheid van 
onze lieve en zorgzame moeder, en oma zeg
gen wij u onze oprechte en hartelijke dank. 

Haaksbergen, juli 1989 

Kinderen en 
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