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Wilt in het H. Misoffer en in Uw gebeden gedenken 

Anna Amelink 
weduwe van Henri J. H. M. Janzen 

Zij werd op 29 november 1871 te Lonneker geboren en werd 
op 5 juni 1960 te Nijmegen begraven, nadat zij voorzten was 
van de H.H. Sacramenten der zîeken. Haar lichaam wacht de 
glorievolle verrijzenis eif op het kerkhof van Huize "St. Anna". 

Een sterl::e vrouw, wie kan haar vinden? (Spreuken 31; 10) 
Heer, de luister van Uw huis heeft mij verteerd en de plaats 
waar Uw heerlijkheid woont, heb ik bemind. (P,. 26, 8) 
Uit een sterk Twents geslacht stamde haar goede, ouderwetse 
degelijkeid. Volgens de tradities van haar familie had zij ~en 
groot vertrouwen op God, een diepe eucharistische vroomheid 
en een intense Maria•verering. 
Zij had begrip en eerbied voor iedere geloofsovertuiging on 
was tot in haar hoge ouderdom, een voorbeeld van christelijke 
naastenliefde. 
Oud zijn botekent dîkwijl$ versleten zijn, ongeschikt zijn voor 
de omgeving, Oén last voor zichzelf en voor anderen. Van dit 
alles was bij haar geen sp,ake. Omdat zij vitaal van licha.m 
en geest was tot het laatste jaar van haar leven, was haar 
ouderdom, rijpheid, wijsheid en zonnige blijdschap. 
Haar rake nuchterhe id, haar oprechtheid en bewonderenswaar
dige aanpassing, gaven haar zo'n eigen aantrekkelijke plaats, 
dat zij voor haar familie, voor jong en oud, voor haar omgeving 
een groot gezag en enkel vreugde betekende. 
8-odrijvig als zij was, werkte zii iedere dag, na gebed en 
H. Misoffer, met vaardige hand aan kunstvol naaldwerk voor de 
eredienst en voor de luister va n Gods huis. 
Toen haar het einde duidelijk werd, bereidde zij zich meteen 
benijdenswaardige rust voor op een go&de dood en heeft zij de 
pijnen van een korte, ongeneeslijke ziekte, geduldig gedragen. 
Wanneer wij bij haar heengaan naa, de eeuwige vreugde dit 
lange, goedbestede leven overdenken, kunnen wij de Heer 
van leven en dood alleen maar vragen, dat zij, die zich op 
atJrdJ nooit ,ust g unde, moge rusten in vrede. 

Jezus, Maria, Jozef, 
ik geef U mijn ha rt, mijn ziel en mijn leven. 




