
Ter dankbare heronnenng aan 

Gijsberta Francina Janssen 
echtgenote van Lambertus Johannes Zondag 

Geboren te Wamel, 12 mei 1919. 
Overleden te Wamel, 8 jun 1988 na voorzien te 
z11n van het H. Sacrament der zieken. 
Zij werd begraven op het Algemeen Kerkhof 
te Wamel op 13 1un1 1988. 

Wij hebben haar gekend als een 1eve, 
zorgende en huiseli1ke vrouw, moeder en oma, 
die veel waardering kende voor het mooie op 
deze wereld en daarnaast een groot vertrouwen 
had in die andere wereld. 

Als oudste uit een gezin heeft ze ge1eerd wat 
,zorgen voor" betekent. een eigenschap die 
haar verdere leven heeft bepaald. Zowel als 
steun voor haar broers en zussen. als de zorg 
1n 40 1aar huwelijk met 6 kinderen. Naast 
zorgen voor was kenmerkend voor haar de 
meelevendheid met alles wat er met pa en 
de kinderen gebeurde. Zij kende de trubbels 
op het werk, de datums van de proefwerken en 
hoe de moestuin groeide 

Opvoeden van de kinderen was niet vertellen 
hoe, maar kont1nu samen met pa een voor
beeld zijn, door hard te werken voor de toe
komst van de kinderen. 

Als edereen dan volwassen is. komt er de rust 
en de vreugde van kleinkinderen. Helaas ging 
deze rust ook gepaard met klachten over haar 
gezondheid en het overli1den van dierbaren. 

Een gesprek met de dokter heeft haar vaak rust 
gegeven. maar men kon niet voorkomen dat er 
eind 1987 geen kans op genezing meer was 

Vanaf dat moment liet moeder haar sterke kant 
nog eens duidelijk zien, door ons allemaal te 
steunen en geen moment te klagen. 

Ze was geweldig blij dat w11 haar samen thuis 
hebben kunnen verzorgen. terwijl ze langzaam 
achteruit ging. Na bediend te zijn heeft ze nog 
op een geweldige manier afscheid van ons 
genomen en ons nog éénmaal haar 
boodschap voor gehouden. 

Wees goed voor elkaar. 

Wij danken U allen oprecht 
voor Uw meeleven 
om dit verlies met ons te delen 

L J. Zondag 
Kinderen en kleinkinderen 


