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Dankbare herinnering aan 

Mijntje Jansen 
wedwe van WIM TEA BEEK 

ZIJ werd geboren te Almelo op 23 januari 1923 en 
overleed 26 juni 1987. Tijdens de uitvaartdienst 

In de Willibrordkerk hebben we op dinsdag 
30 juni van haar afscheid genomen. 

Precies tien maand na het sterven van vader Is 
nu ook jullie moeder en oma overleden. Wat 
doet dat onbeschrijfelijk veel verdriet . Zij bete· 
kende zo heel veel voor jullie ZoJ was zo'n har
tehJke. lieve vrouw en moeder en oma; en altijd 
opgewekt, en altijd kon je bij haar terecht met 
je zorgen en problemen. Na de dood van vader 
konden jullie moeder helemaal niet meer missen. 
Dat wist moeder ook. Zij heeft dan ook een vre· 
selijke tojd doorgemaakt, toen ze eind vorig jaar 
te horen kreeg. dat nu ook zij zélf ongeneeslijk 
ziek was. Ze was erg bang om te moeten ster
ven . en vond het heel erg jullie alleen te 
moeten achterlaten. 
Maar waar de medische wetenschap machteloos 
stond. hebben jullie aan moeder alles gegeven, 
wat je maar geven kon: heel veel loefde en heel 
veel zorg; vooral het laatste half J&ar b•Jna elke 
dag "s avonds van Hengelo naar Almelo om bij 
moeder te zijn. Niets was jullie teveel. Zo heb 
je ook álles aan haar gegeven op het moment van 
haar sterven. Zij. die zo bang was om te moeten 
sterven en ook zo bang was voor de nacht. zij 
heeft mogen sterven In de armen van haar doch· 
ter, Hieke. Dichter kon je niet bij moeder zijn 
op dat moment . . . en moeder niet dichter bij 
jullie. 
Je bent nu heel erg verdrietig . Maar probeer el · 
kaar vast te houden. Heel erg groot verdriet ken 

n mens alléén niet aan; je hebt nu de hulp nodig 
van een ander, van Iemand doe heel veel van je 
houdt. 
Vader en moeder hebben ju llie nu verlaten. Toch 
mogen we geloven, dat ZIJ met jullie verbonden 
bloJven. De band, de relatie met moeder en va· 
der is niet tot niets teruggebracht. Iets dat helllg 
Is In Gods ogen, kan niet verdwijnen in het lege 
mets, omdat het Iets van God Is. Daarom mo· 
gen we in geloof u 1 tspreken: 

Blijf mij nabij, wanneer het avond is, 
wanneer het licht vergaat in duisternis. 
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet, 
bid ik tot U. o Heer verlaat mij niet 

Uw medeleven tijdens moeders ziekte en na haar 
overlijden is voor ons een grote steun geweest. 
Wij betuigen u onze oprechte dank. 

Hoeke, Hans en Marlta 


