
Nagedachtenis aan 

ENGELINA. MARIA, BARIHA 
JANSSENS 

Zij werd geboren In Delden 3 april 1902. 
Op 11 feóruari 1930, de dag waarop wij 
de verschijningen van Maria te Lourdes 
gedenken, traa zij In het huwelijk met 
Fredericus Antonius van Hal (Frits). Tot 
hun verdriet, bleef dit huwelijk kinder
loos. Met Frits is zij meer dan 60 jaar In 
de echt verbonden gebleven. Z!l verloor 
hem op 7 februari 1993. Dit verlles heeft 
zij moeilijk kunnen verwerken en Is mis
schien mede de oorzaak, dat zll hem 
spoedig in de dood gevol~d Is. Op 29 
augustus 1993 onMng ziJ nog bij volle 
bewustzijn de sacramenten van de zie
ken. Daarna ging haar ~ezondheidstoe
stand snel acbteruit. Z1J overleed op 3 
september. Het was altijd haar wens 
geweest begraven te worden in haar ge
óoorteplaats. Na een uitvaartdienst In de 
kapel van Verpleeghuis "St. Joachim en 
Anna", van waaruit ook Flits begraven is, 
hebben wij haar ter ruste gelegd naast 
haar overleden echtgenoot op fiet 2aro
ch!e-kerkhof van Defden, waar ook haar 
ouders hun laatste rustplaats hebben 
gevonden. Het was 8 september Maria 
geboorte; haar begrafenis dag was, even
äls haar trouwdag, een Marta dag. 

In Maria had zij dan ook veel vertrouwen 
De dood heeft vele gezichten 
Een voor hen! die sterft 
en een voor e k van hen 
die achterblijven. 
Er is een harde, wrede dood, 
die leegte achterlaat 
en pijn en tranen 
Er !s een milde dood 
die barmhartig is en goed. 
Voor deze overledene was de dood een 
milde dood, barmhartig en goed: zij was 
niet bang voor de dood, verlangde er 
eerder naar, om weer verenigd te zijn met 
haar echtgenoot. 
Bulten een gebroken heup, waar zij veel 
hinder van ondervond, neeft zij weinig 
ziekte ondervonden in haar leven: haar 
sterfbed Is kort en rustig geweest. Wij 
zouden er haar om willen óenijden. In de 
maanden na de dood van Frits is zij 
omringd geweest van de liefdevolle zorg 
van trouwe vrienden, waar zij erg dank· 
baar voor was, evenals de familie. 
Toon ons, o Maria, na deze ballingschap, 
de gezegende vrucht van uw schoot; Jezus. 

Wij danken U voor de laatste eer, die U 
aan deze overledene bewezen hebt, door 
uw aanwezigheid bij haar uitvaart en 
begrafenis. 


