
Ter dankbare herinnering aan 

JAKOBINE GERTRUD VAN MIL 

weduwe van 

JOHAN DE LORIJN 

geboren te Eller (Old) 21 februari 1899, over
leden te Winssen op 28 mei 1991 in " Huize 
Overmars", voorzien van het H. Sacrament 
der zieken. Na de plechtige Eucharistieviering 
in de parochiekerk van de H.H. Ewalden te 
D:uten 31 mei 1991 heeft de begrafenis p laats 
gevonden op de Algemene Begraafplaats te 
Oru:en . 

t 

Liefde, eenvoud en klaarstaan voor anderen, 
dat waren de kenmerken van moeder haar 
leven. Zij was een hartelijke, blije en tevreden 
vrouw. 
Haar grootste zorg ging uit naar haar zoon 
Bernard. 28 Jaar heeft zij hem, met veel ge
duld en liefde thuis verzorgd. Toen dit niet 
meer ging heeft zij hem trouw bezocht en ze 
was blij als Bernard enkele keren per jaar 
bij haar op bezoek kwam. Voor het laatste 
samenzijn met hem, enkele dagen geleden, 
was ze heel dankbaar. Zijn naam bleef tot 
het laatst op haar lippen. 
Ook met haar andere kinderen had zij een 
hechte en fijne band. 
Voor haar klein· en achterkleinkinderen was 
zij "Opoetje". 'n Goede vrouw bij wie oud 
en jong graag op bezoek ging. 
Er ging rust en warm:e van haar uit. Ondanks 
haar 92 jaar bleef zij dan ook het middelpunt 
van de familie. 

De dood van vader, nu 11 jaar geleden, be
tekende voor mccder een groot gemis. Maar 
zij wist het te aanvaarden. In haar eenvoudig, 
maar diep ~eloof vond zij daartoe de kracht. 
De laatste 1aren verbleef zij in "Huize Over
mars" te Winssen. Zij was er een blije en 
tevreden bewoonster, die er om haar goed 
humeur, graag gezien was. 
Di t afscheid doet p ijn, maar wo gunnen moe
der de rust en we geloven dat zij nu samen 
met vader gelukkig is bij God in de hemel. 
Bes:e kinderen, bedankt voor jullie liefde en 
zorg. 
Klein- en achterkleinkinderen, dank je wel 
voor de vreugde die je ,Opoetje" gegeven 
hebt. 
Verzorgsters in Winssen, bedankt voor jullie 
hulp. 
Medebewoners in "Overmars", we blijven met 
elkaar verbonden en tot allen zeg ik: "Tot 
weerziens In de hemel!" 

Voor Uw hartelijke blijken van belangstelling, 
betoond na het overlijden en bij de begrafenis 
van onze zorgzame moeder. behuwd-. groet
en overgrootmoeder, betuigen wij U onze 
hartelijke dank. 

Kinderen, klein· en achterkleinkinderen. 


