
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



In dankbare herinnering aan 

t 
JOHANNA FREDERIKA WOLFKAMP 

weduwe van 
Bernard Munster 

Zij is geboren op 20 januari 1901 te Haarle. 
Op 30 december 1991 is zij overleden in 
het bejaardenhuis 't Dijkhuis te Borne. We 
hebben haar herdacht op 2 januari tijdens 
de avondwake in de parochiekerk van de 
H. Theresia te Borne. Op 3 januari is voor 
haar in dezelfde kerk de requiemmis opge
dragen, waarna we haar te ruste hebben 
gelegd op de gemeentelijke begraafplaats. 

Met haar overlijden is een lieve en zorgza
me vrouw uit ons midden heengegaan. 
Haar liefde en zorg gold allereerst haar 
man en kinderen. Zij was altijd vol zorg 
over het wel en wee en voor de goede band 
in het gezin. Ze was dan ook dankbaar, dat 
de onderlinge band goed was. Heel haar 
leven heeft zij hard gewerkt. Toch klaagde 
zij nooit. Zij was erg gelukkig samen met 
haar man, Bernard. Na hun huwelijk vestig
den zij zich in Haarle, waar ze elf kinderen 

groot hebben gebracht. Haar man had daar 
een eigen maalderij, terwijl zij het beheer 
had over een kruidenierswinkel. In 1960, 
verhuisden ze naar Borne en vestigden 
zich aan de Doormanstraat, bij hun zoon en 
schoondochter. Behalve lief heeft zij ook 
veel leed meegemaakt. In 1977 veronge
lukte haar jongste zoon, Ben. In 1984 over
leed haar man. Ook verloor zij twee 
schoonzoons. Dit alles heeft haar erg aan
gegrepen. Maar haar leven was gebouwd 
op het rotsvaste vertrouwen in God. Vooral 
het gebed was voor haar een houvast. On
danks haar hoge leeftijd bleef ze een sterke 
vrouw, die nuchter met beide benen in het 
leven stond. Ze was meelevend en behield 
de warme belangstelling voor haar kinde
ren en kleinkinderen. In groot geloof en ver
trouwen op God is zij rustig ingeslapen. 
Moge de Heer haar opnemen bij haar dier
baren in de hemel. 

Voor uw medeleven en blijken van 
belangstelling bij dit afscheid zeggen wij u 
onze oprechte dank. 

Familie Munster 


