


Wil in dankbaarheid gedenken 

JOHANNA MARIA ANTONIA 
WESTERVELD 

echtgenote van Bernard Padberg. 

Zij werd geboren te Enschede op 
26 oktober 1909. 

Na een welbesteed leven is zij, gezalfd 
met het H.Oliesel, in de vrede van 

Christus overleden te Glanerbrug, op 
11 februari 1986. 

Na een plechtige Eucharistieviering 
hebben wij op 17 februari haar lichaam 
ter ruste gelegd op het r. k. kerkhof 

aldaar. 

Het valt ons heel zwaar zo onverwacht 
afscheid te moeten nemen van deze 
goede vrouw en moeder, en lieve oma. 
Moeder betekende zo veel voor ons! 
Samen met vader heeft zij hard ge
werkt voor haar gezin. 
Steeds was zij er op uit om zorg en 
liefde te geven aan haar man, haar kin
deren en kleinkinderen. 
Hartelijk meelevend met anderen, was 
zij bemind bij velen. 
Zo was zij ook jarenlang een gewaar
deerd lid van het dameskoor van de 
H.Hartparochie te Enschede. 

Vreugde en verdriet zijn beide haar 
deel geweest. - Liet haar gezondheid 
haar laatste levensjaren wel eens wat 
te wensen over: tot het laatst toe ge
noot zij van de kleine vreugden van het 
leven, samen met medebewoners van 
het Redemptoristenpark en vooral van 
de vacantie-reisjes, die zij maakte. 
Door haar blijmoedig karakter en voor
al in haar rotsvast geloof, vond zij de 
kracht om de tegenslagen in haar 
leven te verwerken. 
Dat geloof voedde zij voortdurend door 
persoonlijk gebed, door het meevieren 
van de Eucharistie en vooral door haar 
groot vertrouwen op Maria. 
Op het feest van O.L.Vrouw v. Lourdes 
waarnaar zij voor enkele jaren met 
vader op bedevaart ging, kwam plotse
ling het einde van haar aardse pel
grimstocht. 
Dankbaar voor al le liefde van haar 
ontvangen, vertrouwen wij, dat de 
Moeder Gods haar nu zal binnenleiden 
in de eeuwige vreugde die God bereid 
heeft voor allen, die Hem liefhebben. 

Uit dankbaarheid voor uw hartelijke 
meeleven. ter gedachtenis aan haar. 

B. PADBERG 
Kinderen en kleinkinderen 


