
t Wanneer ge tot God bidt, 
gedenk dan ook de z.tel van 

Johanna Wissink 
weduwe Yan Johannes !tamp 

Ze werd geboren te Haaksbergen 28 April 1865. Ze is 
overleden na gesterkt te zijn door de Genademiddelen 
der H. Kerk op 30 Juni 19SS. Haar stoffelijk omhulsel 
werd ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Haaks
bergen 4 Jul! 19SS. waar z.tJ de dag van de heerlijke 
opstanding wacht. 

De hoge leeftijd strekte haar tot ore, want tot .het 
laatste toe was z.lj een voorbeeld van arbeidszaamhetd, 
gebed en chrlstel!Jlce levensopvatting. 
Al Icon zlJ niet als de weduwe in het evangelie dage· 
lijlcs opgaan naar den tempel om God te aanbidden 
te danken en te smeken. toch heeft zij In den tempel 
van het gezin veel gebeden. Twee maand voor haar 
heengaan mocht ze het geluk smaken, dat In haar 
huts het H. Misoffer werd opgedragen. 
Ze was een goede moeder, <lte vooral leefde voor de 
deugd en het welzijn van haar kinderen en klein
kinderen. Steeds bezorgd, steeds vol toewijding en 
medeleven, zocht ze dan de kracht In het gebed, opdat 
God toch steeds met ZiJn genade en bijstand hen 
mocht helpen. 
Zij zocht het niet in ijdele eer en in het uiterlijke. ze 
praatte niet graag over anderen, ze was het liefst 
rustig en teruggetrokken om in die stilte het contact 
te vinden met God door het gebed. 
Zoals ZIJ geleefd heeft, zo Is z.tj ooi: naar den Heer 
teruggegaan , met Jezus in haar han, om de beloning 
te ontvangen voor het vele goede. 
Moeder, ondanks uw hoge leeft1Jd ZIJt ge nog vrlJ 
plotseling van ons gescheiden. maar uw leven van 
liefde, offer en toewtJdlng zal bl!Jven spreken en daar· 
door z!Jn wij getroost. Wij zullen voor u en vader bidden, 
doet u het voor ons. Tot weerzien, In de hemel. 




