
Wil in dankbaarheid gedenken 

Louise Wilhelmine Jansen in de Wal 

Geboren te Amt Rheine op 5 oktober 1901. 
Sinds 6 november 1976 weduwe van 

Klaas de Ruiter 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken en 
omringd door haar kinderen is zij in alle vrede 
ingeslapen In 't Dr. Ariênshuls te Enschede op 

12 januari 1997. 

Zij was voor ons een fantastische moeder en 
een lieve oma. Juist omdat zij zo oud is mogen 
worden heeft ze naast vele vreugdevolle ge
beurtenissen ook haar grote zorgen gekend en 
haar stil verdriet. 
Begrip tonend voor veranderde opvattingen 
kende zij maar al te goed ook de keerzijde van 
de •goeie ouwe tijd." 
Actief, inventief en creatief wist zij ook in de 
moeilijke crisisjaren alles zó te regelen, dat 
haar kinderen het ook toen betrekkelijk goed 
hadden, bekommerd als zij toén al was voor 
hun toekomstige vorming. 
Zonder iemand te kwetsen kwam zij steeds op 
~oor waarheid en gerechtigheid, terwijl zij tege
lijk zichzelf bleef en altijd duidelijk was in haar 
standpunten. 

In haar godsdienstig leven was zij trouw, nuch
ter, maar ook heel principiëel. 
Vooral de wekelijkse Eucharistieviering bete
kende veel voor haar. En haar liefde voor dé 
Moeder-bij-uitstek: Maria. 
Zij was een geestelijk ster1<e vrouw, die ook de 
pijn kende van ziekte en dood van d1ert>aren in 

haar familie, maar Juist dan een bron was van 
troost en van bemoediging. 
Blijmoedig van aard ging haar laatste levensfa
se haar wel eens moeilijk vallen, toen haar 
krachten minder werden en zij zich steeds 
meer afhankelijk voelde. 
Dankbaar voor de zorgen, die zij ontving en 
genietend van de hechte band met haar gezin 
en met dié mensen, die haar diert>aar waren 
ging zij toch steeds meer verlangen naar d~ 
grote ontmoeting met God, haar Schepper. 
Overeenkomstig haar wens is zij nog vnj on
verwacht, maar ook heel bewust overgegaan 
naar het eeuwig leven, waarop zij vertrouwde. 
Moge zij daar bij God voor ons allen een voor· 
spraak zijn! 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

Kinderen, klein· en achter1<1einkinderen 




