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In liefde en met dierbare l"k'nnn.:ring 

nemm '' c af-chcid van 

Maria Geert ruida jl'hanna 

Janssen-Huiskes 

Echtgenote 'an J~n Janssen 

\larietJe \\cnl op 10 mei 19.:!0 geooren te \\'eer..elo en 
merk-.:d tengevolge \-an een noodlomg ongc\al op .:!9 juli 
2005 Op J augU>tU> hebb..'tl \\C tijden' de mtvaamiering 
in de H. Pkchdmuskerk te Deumingen af:,ch<td 'an h.'l3r 
genomen en haar begeleid na.ar het crematorium te t;s.,elo. 
Mariet1c groeide op als jongste in het gezin. Samen met 
haar ouders en broers heeft ze een gdulJ..igc jeugd gehad. 
L111d Jaren 'ccrlig ontmoette ze Jan en in JUi i 1952 zijn ze 
getrOtl\\d. t;it dit huwelijk zijn l\We ~oon.> geboren en ze 
heeft om zettend genoten 'an haar kinderen en kleinkin· 
deren. 
!laar IC\cn kenmmtc .cich door de" i1'kracht die zij beLat 
om na het o••crliJdcn van eerst Rand) en later ook Rcnè 
door te ga.in met Ie\ m en er uit te h;1kn wat er in zat. 
1 en nuoJlollig ongc\al op de weg die zq al zo 'aak had 
gefietst werd haar op 29 juli 2005 fataal. Wij punen J..oacht 
uit haar ll<lstllcvc levensinstelling en hopen dat zij nu weer 
i> blJ al de dierbaren die haar \oor ~1Jn gegaan .. " 

\\i1 \\tlkn iedereen bedanken \oor de steun. bdane-
s1eiling en mrocl<!'en. -

Jan Jan<~n 
Kinderen en kleinkinderen 

.\Jarie1je. ma en oma 

:\'ooit meer ... sam"n fi"Moch1.::n maken 
"oo•t meer." .am.:n naar de kaartclub 
>.ooit meer ... samen de alledaagse dingen doen 
'\ooit meer ... samen de d,1gjcs met de familie 
!\ooit meer". 

Maar' oor ahtJÛ in mijn hart 

Jan 

1\0011 m"er ... 1 d.::un:n \èrd.:rop koffie kom.:n drinken 
l\001t meer". lanes in Geesteren 
Nooit meer ... sa~en fanatiek naar de rnetbal 
kijken op t\ 
"looit meer ... onze ma 
\1aar in ODLe herinnering zul Je altijd bij ons blijven 

Renét & Ida. Harrie & l ilian 

:\0011 meer". langs bij oma 
1\0011 meer ... gczdhg klch.::n met oma 
1\0011 m.:cr". lachen met oma 
Nooit meer ... even tfö:.cn de middag wat eten bij oma 
Maar 'oor altijd houden we van onze lieve om;i " 

:-Manie. Randyt & Remon. Jord) & '.\larline 

'.\larictje. bedankt dat je miJn 'ruu". onze moeder 
en onze lie\c 0~1 \\;1>. 


