
Een licht tot nerlichting 
ber heibrnrn en be glorie 
nan lsrad , um nolk . 

I.Uc . 2 ,32 



In de vrede van Christus is van ons heengegaan 

WILHELMINA JOHANNA ALINK 
weduwe van 

Antonius Fredericus Jan sen 

Zij werd geboren te Olden7.aal op 9 okt. 1899 
en is daar overleden op 16 augustus 1975, 
nog gesterkt door het H. Oliesel. Woensdag 
20 augustus hebben wij afscheid van haar ge
nomen tijdens de gezongen Eucharistieviering 
in de St. Antoniuskerk, waarna begrafenis op 
het r.k. kerkhof van O ldenzaal. 

Eerder dan we konden voorzien is de dood 
over haar gekomen. We mochten er getuige 
van zijn hoe deze vrome vrouw in alle rust 
en vrede haar geest aan haar schepper heeft 
teruggegeven en dat doet ons goed. Wij voelen 
ons bedroefd, maar niet als mensen zonder 
hoop. Voor wie gelooft betekent de dood niet 
alleen het einde van een mensenleven uit on
ze wereld, maar ook en vooral overgang naar 'n 
nieuw en eeuwig leven. Moeder heeft ge loofd, 
gehoopt en God oprecht bemind. Heel haa r leven 
is daar een getnigenis van geweest. Zij was een 
vrouw die in baar leven veel moeilijkheden en 
verdriet heeft gekend. Het viel haar zwaar twee 
van haar kinderen op jonge leeftijd te moeten 
missen. Haar angst en zwaarmoedigheid werden 
er nog door versterkt. zoda t zij niet altijd in haar 
!:rnis kon blijven, maar moest worden opgenomen, 
onda nks de goede zorgen van haar fa1nilie. Om-

geke~rd _was zij zelf gastvrij en zorgzaam voor 
ieder dié met baar te doen had. Sinds de dood 
van haar man nog meer verbonden met haar zus
ter die bij haar woonde, was het voor ons een 
vertrouwd beeld hen samen te zien wandelen. 
Het is waar dat zij wel eens moeilijk kon zijn, 
maar zij was ook vergev ingsgezind. Zij had het 
moeilijk met de vernieuwing in de kerk, maar zij 
bleef deze tot de laatste dag bijzonder trouw. 
Wij geloven dat zij de goede strijd heeft gestre
den en dat zij nu mag uitrusten in her eeuwige 
Vaderhuis. 
God, wij bidden U: geef haar de rust en vredè 
die zij bier zo moeilijk kon vinden. Beloon Uw 
toegewijde dienares, naar het grote vertrouwen 
dat zij steeds in U heeft gehad. 
Onze Lieve vrouw van Kevelaer, troosteres der 
bedroefden, wees haar voorspraak. 

Voor Uw belangstelling en medeleven, bij het 

overlijden van moeder, zuster en oma onder

vonden zeggen wij U all en hartelijk dank. 

·Uit aller naam : 

W. M. A. Tb. van der Horst-Jansen 
J-Iengelosestraat 101, 
Oldenzaal. 

,.In Pace" Uitvaartverzorging n.v ., Oldenzaal. 


