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In de vrede van Chflstus rust 

Hendrika Janssen 
weduwe van 
Wilhelmus Antonius van Weerdenburg 
voorheen weduwe van 
Antonius Johannes den B1eman 

Geboren te Wamel 27mei1894 en overleden 
in het verpleeghuis St. Elisabeth te Beneden· 
Leeuwen 6 1anuari 1988, na voorzien te zijn 
van de H Sacramenten der Zieken. Zij werd 
begraven op de R.K Begraafplaats te Wamel 
op 9 januari dav. 

Heel stil, als een nachtkaars is zi1 uitgegaan. na 
de gezegende leeftijd van 93 1aar te hebben 
bereikt. Het was de afsluiting van een heel mooi 
leven, helemaal toegewijd aan God en de naaste. 
God heeft alt11d bovenaan gestaan in haar leven. 
Z11 was een echte b1dz1el. Alt11d lagen een stuk of 
drie kerkboeken biJ de hand En e1genh1k was zij 
a1t11d aan het bidden. Daarmee vulde z11 haar 
dagen. 
Die liefde voor God heeft haar ook altijd de kracht 
gegeven om zich in te zetten voor de evenmens 
ZIJ heeft alti1d hard moeten werken. In de 
klompenmakerij kon zij evengoed met het harde 
hout omgaan als haar man, en b11 het tweede 
huwell1k stond ziJ weer paraat om al het zware 
werk op de boerderij te doen. 
Zi1 had geen kinderen, maar eigenli1k was zij de 
moeder van al haar neef Jes en n1cht1es. BiJ al hun 
geboorten was ZIJ altijd aanwezig om het huis
houdellJke \\erk te doen en de kinderen te ver
zorgen. en zij gaf zich dan met heel haar hart en 
ziel. 

Bekend stond zij ook om haar grote gastvnJheld. 
Men was er a1t11d welkom. Direct stond z11 klaar 
met alle goede gaven. Hel beste was n00tt goed 
genoeg. Maar voor zichzelf had zij niets nodig 
Tegenslagen z1Jn haar niet bespaard gebleven. 
Haar eerste man werd door de bezetter op brute 
w11ze vermoord. haar tweede man overleed na 
een gelukkig samenz11n van meer dan 25 Jaar. 
Later heeft zij weer haar lieve zus Sien moeten 
verhezen, bij wie ZIJ alh1d op de kamers was en 
met wie zij heel haar llef en leed kon delen. 
Toch hebbend ie tegenslagen haar nooit kunnen 
knakken. want 1n haar diep geloof wist zij zich 
albJd vol:edig over te geven aan de H. Wil van 
God. 
Dat geloof gaf haar ook de kracht om stil toe te 
groeien naar haar uiteindelijk sterven. 
"Laat nu o Heer, 
Uw dienares maar in vrede heengaan." 
Wij die achterblijven zullen altijd een mooie 
herinnering bewaren aan die goeie tante Driek. 
en we mogen venrouwen dat ze nu in Christus. 
d•e zij zo trouw gediend heefl een eeuwige vrede 
en vreugde gevonden heelt 

Voor de vele b/J11<en van belangstelling 
en medeleven zeggen wij U hartelijk dank. 

De Famt11e 


