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MAIUA THEODORA APOLONIA JANSSEN. 
Hij wud geboren te Delft. 22 April 1913. en il - guterkt 
door dt Genademiddelen van de H. Ke:.rk " m de vrede 
van Chrl1tu1 onvtrwacht1 ontslapen tt Ape.ldoorn op 
5 Mei 1956 en aldaar begraven 8 Md op het R. K. Kerk
hof aan dt Arnhemseweg. 

Hij had ilttlng ia het Regentencollege van het St. Liduïna 
Ziektnhul1. wa1 voor:itter van het W 1t-Gclt Kruit te 
Apeldoorn. mtd1tch adviseur van htt Kraamcentrum. kerk· • 
mtt.tttr van de Mariaparochie en SaJutaant m~ewerker. 
Ook maakte hij dttl uit van de gewut<ltjke tuchtraad 
nn de Mij. tot S.vordenng der Geneeskunde. 

Eeo edel Chr11ttn. dit onbaatz.uchtig en offuva.ardig tot 
uitputting toe '%Jch aan -iijn voorn1u1im btrotp van Arts 
heelt gewijd: die telken• weer vukwikkeode ruit genoot 

· in dt hul1clîjkt tfe.tr bij vrouw en ktndcttn. maar die 
boven allu In u jn levenokrachtlg geloof iedere dag de 
energie vond om zich te gevtn aan allen, die ikh aan 
due goede geneetheu toevertrouwden. 
Lieve vrouw, ik dank je hartelijk voor je toegewijde liefde 
en immer bti.itle:odt bemoedigirtg: God lont je overvloedig. 
De Hemelvader heeft 001 wd we.intge. maar i.àelagdukkige 
jattn van Hmtozij.n gegeven en heeft ons met vier van Zijn 
kinderen gengend: laat ons hiervoor dankbaar t.ijn. 
Moge H•i je de kracht geven om met onbeperkt Godsver
trouwen de door de Voonltn.ightid opgtdrageo levenstaak 
te volbrengen. HiJ draagt i.org voor Jou en de onzen als 
de allerbuto Vader. 
Lieve ki ndercn, vanuit de Hemel blijf Ik op juli ie neer.fen. 
W uat lief voor mammie. ~oa11 je ook van mij gezien hebt. 
Weest haar een troost en steun alle dagtn VilD baar leven. 
Broers en :iu1ter1. bloedverwanten en vritodcn, gedenkt 
mij In Uw gebeden. 
D at alleo. wieo bij wddeed door genezing van lijden e-n 
amanen of door ttn diepgelovig troo1twoord. daar waar 
alleen de Godd<li1ke Geneesheer u1tkom1t kon brengen •• 
dankbaar hem gedachtig blijven en met de H. Kerk d1lt
wijl1 bidden : Heer. geef hem de eeuwige rust. 


