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Johanna Aleida Geertruida Weustink 

weduwe van 

JOHANN HEINRICH LOSKAMP 

Zij is geboren op 20 september 1906 te Losser, zij 
overleed op 23 januari 1995 te Enschede. Na de 
Uitvaartsviering op 27 januari d.a.v. is zij ter 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Overdinkel. 

.,Jouw leven moesten wij' loslaten, 
ma11r in ons leven houden wij je altijd vast". 

Deze woorden willen wij aan moeder zeggen, nu 
zij van ons is heengegaan . 
Moeder was een sterke persoonlijkheid, wij zul
len haar missen. Tot het laatst bleef haar geest 
helder, haar lichaamskrachten braken af. 
Moeder, oma was een zeer gelovige vrouw, wij 
weten dat zij de dood kon aanvaarden, omdat zij 
vast geloofde dat God haar zou ontvangen. 
W1J kijken nu op moeders leven terug en wij kun· 
nen zeggen; haar leven is nu voltooid. 
Moeder heeft een mooi leven gehad, maar zij 
heeft ook veel zorgen gekend . 

Wij waren met velen, al vroeg moest zij vader 
missen. Zij heeft toen zware jaren gehad; vader 
is lang ziek geweest en zij heeft hem met veel 
liefde en zorg omringd. 
Moeder heeft tweemaal de pijn gekend van een 
kind te moeten verliezen, vooral toen haar zoon 
Jan zo plotseling stierf is er iets in haar gebro
ken. 
Als wij moeder mogen kenschetsen dan zeggen 
wij dat zij een gastvrije vrouw was, zij hield van 
gezelligheid. Zij was zeer zelfstandig, w ilde niet 
afhankelijk zijn. Moeder was hard voor zichzelf, 
zij eiste ook veel van zich zelf en dat vroeg zij ook 
van ons. 
Van de andere kant kon zij van het leven genie
ten, zij maakte graag dagtochtjes en was blij met 
bezoek. 
De laatste jaren waren voor haar prachtige jaren; 
in St. Maartenstede voelde zij zich gelukkig en 
tevreden. 
Moeder, oma wij bidden dat jij nu met vader, 
met Truus en Jan verenigd mag zijn bij God. 
Wij bedanken jou voor jouw zorg, voor jouw ge
negenheid. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
plotseling overlijden van onze lieve moeder en 
oma danken wij U hartelijk. 

Kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen. 




