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Wil in dankbaarheid gedenken 

Helena Antonla Janssen-Hooljmans 

Geboren te Bornerbroek op 12 juli 1921 . 
Sinds 31januari1996 weduwe van 

Gerhardus Johannes Janssen 

In de vrede van Chnstus overleden te Enschede 
op 9 mei 1999. 

Met een plechtige Euchanst1ev1enng 1n de 
Verrijzeniskerk te Enschede hebben w11 op 14 mei 

afscheid van haar genomen. 

Moeder zal 1n onze herinnenng bh1ven als een een· 
voudige, hartelijke en lieve vrouw met liefde voor 
haar gezin en haar medemensen. Ze was iemand 
die nooit zichzelf zocht, maar steeds klaarstond 
voor anderen. In haar gezin was moeder de een· 
trale figuur waar altijd een beroep op gedaan kon 
worden. Ze was gelukkig in haar vertrouwde omge· 
ving, het leven met vader, haar kinderen en later 
haar kleinkinderen. Grool was haar phchtsbesef. 
Ze heeft In haar leven moeilijke tijden gekend: de 
brand in haar ouderlijk huis, de dood van haar zus 
hierbij en veel later de minder wordende gezond· 
heid van vader en haarzelf. Veel troost vond ze 
hierbij in haar rotsvaste geloof en de kaarsen en 
gebeden bij Maria. Ook waren er vele goede 
momenten: het zien opgroeien van haar drie kinde· 

ren en haar vijf kleinkinderen, de vreugde die ze 
had van haar huisdieren en de fietstochten die ze 
maakte tijdens de vakanties. Samen met vader 
bezocht ze een aantal keren Kevelaer. Ook ging ze 
graag naar de Gerardus Majella processie in 
Overdinkel. Het kostte haar ruim 4 Jaar geleden 
veel moeite haar huis en haar vertrouwde omge· 
ving te moeten verlaten, maar eenmaal in het 
Ariënstehuis in Glanerbrug heeft ze samen met 
vader nog een goede en gelukkige tijd gekend. 
Toen in een kort tijdsbestek vader en ook andere 
dierbaren wegvielen en haar gezondheid minder 
werd, brak er voor haar een moeilijke t11d aan. 
In deze tijd heeft ze veel steun gehad van familie, 
medebewoners en personeel van het Anênstehuis 
en later Verpleeghuis De Cromhoff. Hierdoor, maar 
ook door haar geloof in God heeft ze haar situatie 
kunnen accepteren. 

We hopen dat moeder een mooie plaats In de 
hemel heeft, samen bij vader en alle andere dier· 
baren die haar voorgingen. 

'De dood is slechts het doven van de kaars 
omdat de ochtend is aangebroken' 

Uit dankbaarheid voor uw zorg, uw hartelijkheid en 
meeleven en ter gedachtenis aan onze lieve moe· 
der en oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


