
Ter dankbare herinnering aan 

APOLLONIA TER BEEK 

weduwe van 

Arnoldus Lambertus Jansen 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 4 juni 
1896 en overleed op 9 juli 1980 te Hengelo 
na voorzien te zijn van het H. Sacrament 
der Zieken . Op 12 juli d.o.v. hebben we 
afscheid van haar genomen in de Emmaus
kerk te Oldenzaal en haar begraven op de 
Algemene Begraafplaats. 

Een goede en lieve vrouw, moeder en oma 
is van ons heengegaan. Hoeveel zij in 
haar leven voor ons heeft betekend voelen 
wij juist nu in deze dagen. De pijn in ons 
hart laat ons merken hoezeer wij op haar 
gesteld waren . Ofschoon wij enigszins wa
ren voorbereid op haar heengaan kwam 
de dood toch nog onverwachts. Op een 
zeer aangrijpende wijze heeft zij ons ver
laten nadat wij de avond tevoren nog een 
glimlach meenden te bespeuren . 
Wij hebben haar gekend als een hard
werkende vrouw die altijd klaar stond 
voor haar familie en die alles kon missen. 
Onderweg had zij veel belangstelling voor 
andere mensen en bij thuiskomst wachtte 
ons telkens haar gezelligheid. 
Door haar kinderen en kleinkinderen werd 
zij goed opgevangen en zij van haar kant 
was zeer op hen gesteld. De laatste dertien 

jaar heeft zij als weduwe een mooie oude 
dag gehad en bleef zij een sterke vrouw 
totdat vorig jaar haar gezondheid minder 
werd. Zij kon tot in haar ouderdom ge
nieten van het leven , ging graag uit en 
was blij als de kinderen haar meenamen. 
De goede familieband heeft haar goed ge
daan. Hoezeer zij daarin heeft bijgedragen 
voelen wij juist nu in deze dagen. Wij 
danken U, Heer God , voor deze vrouw die 
zo nabij en dierbaar was en die nu is 
weggevallen uit ons midden. Wij bidden U 
dat er niets van dit mensenleven verloren 
zal gaan. Geef haar Uw heerlijkheid , uw 
toekomst en uw trouw. Dat zij voort mag 
leven bij U en bij ons in ons hart en in onze 
dankbare herinneringen. Geef ons dat wij , 
omwille van haar dood, nog dieper met 
elkaar verbonden mogen zijn. Mogen wij 
in die saamhorigheid de belofte herkennen, 
dat gij ons allen getrouw zult zijn tot in 
de dood. 

Voor uw vele blijken van medeleven bij het 
overlijden en de uitvaart van onze lieve 
moeder en oma zeggen wij U onze op
rechte dank. 

Namens de kinderen 
en kleinkinderen 
Fam. A. H. W. Jansen 
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