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Dankbare herinnering aan 

GESINA ALEIDA JANSEN 

echtgenote van 
GERARDUS HENRICUS WENDKER 

Zij werd geboren op 29 juni 1912 te Nieuw-Schoo
nebeek en overleed aldaar, na gesterkt te zijn met 
het Sakrament der zieken, op 2 januari 1984. 
Op 6 januari d .a.v . werd haar lichaam te rusten 
gelegd op het parochiekerkhof te Nieuw-Schoone
beek. 

In haar diepe geloofsovertuiging kon zij moedig 
en vol overgave aan Gods leiding haar slepende 
ziekte dragen . Ook tijdens haar ziekte bleef zij 
zoals zij was: een trouwe, zorgzame en dankbare 
vrouw die meer aan anderen dacht - vooral aan 
haar man - dan aan zichzelf. Zichtbaar ondervond 
zij steun van haar Heer, in het gebed en in het 
ontvangen van de heilige Sakramenten. Bewust 
en vol vertrouwen leefde zij toe naar de ontmoe
ting met de Heer. Vol gelovige overgave gaf zij 
zich als een kind over aan Gods vaderlijke zorg. 

Zij was een lieve vrouw die blij wist te leven , vol 
vertrouwen in mensen van goede wil, ook al de
den zij anders dan zij gewend was. Van haar har
telijkheid en grote vredelievendheid ging een rust 
uit naar anderen. Zij liet zich niet verwarren door 

wat van buiten op haar af kwam , maar bleef trouw 
en nauwgezet haar plicht vervullen als echtgeno
te, moeder en oma. Zij was er van overtuigd dat 
God alles ten goede zou leiden . Dat maakte haar 
gelukkig en tevreden. 

Wij zullen haar missen als een trouwe vrouw, 
een lieve moeder en oma. Zij omringde ons met 
haar liefde en zorg, heel bijzonder ook haar klein 
kinderen, waar zij zoveel van hield. Evenwichtig 
stond zij ons steeds met raad en daad bij . Zij ging 
ons voor in liefde tot God en de mensen, in dank-· 
baarheid voor Gods weldaden, waarbij Gods 
mooie natuur - haar moestuin en haar bloemen -
een aparte plaats innamen. 
Wij zullen haar en haar voorbeeld altijd in grote 
dankbaarheid blijven gedenken . 
Moge zij nu gelukkig thuis zijn bij haar en onze 
God . 

Lieve man, kinderen en kleinkinderen, weest niet 
ontmoedigd als mensen die geen geloof hebben in 
de eeuwige toekomst. Weest goed voor elkaar en 
helpt elkaar in hetzelfde geloof dat ik jullie pro
beerde voor te leven . 
Tot ziens bij God. 

Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed . 

G.H. WENDKER 
kinderen an 

kleinkinderen 

Nieuw-Schoonebeek, januari 1984. 


