
Sterven is 
je hand uitsteken 
naar God en weten dat 
Zijn hand klaar staat 
om je op te vangen . 



t Dankbare herinneringen aan 

Antonius Jansen 

Hij werd op 23 april 1910 in Almelo 
geboren meerdere keren voorzien van 
het H. Sacrament der Zieken is hij 
overleden op 2 november 1989 in het 
verpleeghuis " Het Meulenbelt " te 
Almelo, waar hij sinds 30 juli 1984 
liefdevol is verpleegd en verzorgd.Op 
maandag 6 november 1989 hebben wij 
tijdens de viering van de H. Eucharistie 
en van de uitvaart afscheid van hem 
genomen. Daarna vond de crematie te 
Almelo plaats. 

Antoon je bent nu dood; je geloofde 
altijd dat er een hemel was waar je zou 
leven, daar woon je nu, en ik ben hier 
gebleven en weet niet waar dit eenzaam 
pad heenleidt. Een pad? maar dan één, 
dat ik zelf moet banen, waar ieder 
helder uitzicht mij ontbreekt; jij zei 
altijd: jongen, wat heb je aan een leven, 
waarin niet God zijn woord mee
spreekt. 

Antoon jouw leven getuigt van dat 
geloof. Je hebt nu rust, die ik nu nog 
nergens kan vinden, misschien ligt het 
aan mij, misschien aan Hem; wij luiste
ren niet naar elkanders stem, en Hij laat 
Zich, en ik laat mij niet binden . Antoon 
nu ben je dood; sla je nu toch een brug 
tussen Zijn rijk en mijn verwarde 
wegen? 

Want telkens aan het eind kom ik jou 
weer tegen, en wijs je mij dan naar 't 
zelfde doel terug. Antoonjou voorbeeld 
moge mij dat iets zeggen van jou geloof, 
vertrouwen en liefde in God. De rust is 
u gegund na zo'n lange tijd van ziekte en 
lijden, lichamelijk en geestelijk. 
Heer geef Antoon de eeuwige rust, dat 
het licht van God hem mag verlichten. 
Vergeet Antoon niet in uw gebeden. 

Almelo, November 1989. 


