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Gedenk in uw gebed 

GOOIKE YPMA 

echtgenote van 

JOZEF PAUL JOHANNBöCKE 

Zij werd geboren op 10 november 1906 in 
Hoogeveen. Voorzien van het Sacrament van 
de Zieken overleed zij op 1 mei 1981 in Ol
denzaal . Na de uitvaart in haar parochiekerk 
van de H. Drieëenheid op 5 mei d.a.v. werd 
zij begraven op de begraafplaats aldaar: 

Zij was een vrouw, die in alles mens was. 
Met haar man, met Mieny en Frits, mocht 
zij terugzien op een bewogen en welbesteed 
leven. Geboren in een groot gezin was het 
voor haar niet mogelijk om haar ideaal te 
verwezenlijken. Zij wilde graag verpleegster 
worden, maar met velen van haar tijdgeno
ten moest ook zij blijven .werken en was er 
geen ruimte voor de opleid ing. Maar haar 
ideàal is in haar blijven leven . 
Op een andere manier stelde zij haar krach
ten beschikbaar. In haar werk voor het Rode 

Kruis, voor de BB, in het beheer ,-an 
Palthehuis, in hulpverlening na 
gaf zij nu aan haar hart de kan 'e 
doen. En in al haar omgaan met r. ;_:;1, , 
deed zij een levenservaring op, i:lil3 1, t~S' 
alsvolgt onder woorden bracht: 1

' Aányaard 
worden zoals je bent, dat is al heel waL " 
Haar gezondheid liet haar de laats.t:e.1;·.-•"
de steek. Omringd door zorg en liefde helim" 
zij geprobeerd om bij haar gezin te- , 
blijven. In haar sterke wil om te 1~ 
zij een teken van liefde na, nu zij doc,ç 
sterven zichzelf moest teruggeven áá'rf> 
Heer van levenden en doden. 

Heer onze God, aanvaard deze mens, 
zij was een van ons 

maar zij was ook van U 
en zij is dat nu meer dan ooit. 

In dankbaarheid en liefde bidden wij: 
bekroon haar met eeuwig leven 

en schenk ons uw Geest. 
Amen. 

Voor de vele blijken van belangstelling 
tijdens de Eucharistieviering en begrafenis 
van mijn lieve vrouw en onze zorgzame 
moeder, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Fam. Johannböcke. 


