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Al leef 'k on verdrukking en plJn 
Uw heol God kan mij doen herriJZen 
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Met deze woorden gedenken we 

Antonia Gerritdina Hermanna 
Jansen 

echtgenote van 

BERNAADUS IGNATIUS MAATHUIS 

Geboren te Zwolle 15 september 1926. 
Overleden 29 april 1983, begraven 3 mei d.o v 

op de r. k begraafplaats te Hengelo Ov 

Wat heeft mama het moeilijk gehad. Wat heeft 
ze gevochten en geworsteld om haar zware 
kruis te kunnen dragen 

Haar onmacht. haar vastgekluisterd zotten on de 
rolstoel was voor haar zeer actieve natuur een 
enorm struikelblok om zichzelf te kunnen ont
plooien en zich te kunnen geven aan haar gezin 
en aan de idealen waarvan ze zo vaak droom
de. Haar man en haar kinderen: Fons, Ella en 
Clementine weren haar dagelijkse zorg en ook 
haar degelijke gebed en daarbij trok zoj zich de 
zorgen en het leed van anderen ook nog aan 
Ze ging gebukt onder €en enorme spanning en 
dat moest ze uiten en ze was dan ook weer blij 
en dankbaar als ze een luisterend oor vond 

Ze was een doep gelovig mens. De verende· 
rongen 1n kerk en wereld waren haar af en toe 

een doorn on het oog maar ze zocht in het Ge
heim van de Eucharistie de kracht om te bid· 
den 'Lijden van Christus, sterk mlJ . 

Vaak heeft zoj troost gezocht bij de Maagd Ma
ria om het kruis van de Heer In haar laatste 
levensjaren te kunnen dragen. 

De Heer alleen weet al 'es en Hij draagt zorg 
voor u. 

Moge mama s zorg en meme s geloof ook voor 
JUiiie de kracht ZIJn om bliJmoedog papa en el
kaar te steunen. 

Zij ruste In vrede. 

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder, 
danken w!j U hartelijk 

Hengelo Ov, mei 1983 
Brecklenkamp 12 

B. 1. Maathuis 
en kinderen 


