
In de vrede van Christus rust 

HENDRIKUS WILHELMUS JANSSEN 
echtgenoot ven 
Methllde Petronella ven Kouwen 

Geboren te Wamel op 11 juli 1836 en over· 
eden aldaar op 30 januari 1981, na voorzien 

te zl;n ven de Sacramenten der zieken. 

Hij werd begraven op het R.K. kerkhof op 
3 februari d a.v. 

t 
Nog slechts enkele weken geleden stond hij 
aan het sterfbed von zijn zuster en met de dood 
reeds 1n de schoenen, bleef hij tot diep In de 
nacht bij haar weken. Het was een laatste 
d enst aan zijn geliefde zuster. 

Vlak daarna hoorde hij dat een verraderli;ke 
ongeneeslijke ziekte bezig was zijn lichaam te 
siopen. Het kwam hard aan, ook al Is men oud, 
men wil altijd graag nog wat langer leven. 

Doch zijn gelovig godsvertrouwen liet hem ook 
nu niet In de steek Zijn gemoedsrust was weer 
gauw teruggekeerd en geheel berustend, legde 
hij zich neer bij Gods wil. 

De laatste dogen van zijn leven mocht hij blij· 
ven doorbrengen In zijn eigen huis, voortdurend 
omringd door zijn vrouw en kinderen die In 
grote eensgezindheid en zorg en liefde hem 
verzorgden Daarmee ging zijn laatste en vurig· 
ste wens In vervulling . 

Vader was een diepgelovig mens, die stevig 
vasthield aan het hem overgeleverde oude ge· 
loof en daarin altijd veel ateun vond Degelijk 
en solied voedde hij samen met zijn vrouw zijn 
kinderen op en was voor hen altijd het grote 
voorbeeld. 

HIJ hield van Gods vrije natuur en hij vond het 
heerlijk, zelfs op zijn hoge leeftijd, op het land 
te mogen werken. 

Als klompenmaker was hij altijd eigen baas en 
die vrijheid van handelen wee voor hem een 
kostbaar bezit. 

Onze goede vader Is nu voorgoed van ons 
heengegaan. WIJ mogen God dankbaar zijn dat 
we hem zo lang in ons midden mochten hebben. 

En diep In ons hart zullen wij een mooie her· 
lnnering aan hem beweren. En wij geloven dat 
hij nu bereikt heeft, weer hij altijd voor heeft 
geleefd: een eeuwige vreugde en vrede In God. 

In ons gebed zullen wij altijd aan hem blijven 
denken. 

Voor de vele blijken ven medeleven, betoond 

na het overlijden en bij de begrafenis van onze 

veder, schoonvader en opa, zeggen wij U harte

lijk dank. 
M. P. JANSSEN· VAN KOUWEN 

Kinderen en kleinkinderen 

Wamel, februari 1981 


