
In de vrede van C~rlstus rust 

GERARDA BERDINA DEN BIEMAN 
weduwe van Johannes Franciscus Januen 

Geboren te Warnel 28 jun1 1899 en 1n Tiel 
overleden 7 apnl 1982, na gesterkt te zijn 
door de H. Secrementen der z:eken, 
Zij werd begreven 10 april d a,v op de 
R K Begraafplaats te Warnel 

t 
Moeder was acht een sterke vrouw, die moe· 
dlg de lasten en de lusten van het leven ge· 
dragen heeft. Veel mooie momenten heeft ziJ 
meegemaakt, en ongetwijfeld was het hoogte· 
punt ven haar leven de priesterwijding van haar 
zoon 
Daarnaast 11 ZIJ ook gegaan door diepe delen 
van veel liJden: haar zoon die omkwam In de 
oorlog, haar pnesterzoon, d1e zo voortiJdig de 
aarde moest verlaten, en haar man, met w1e ziJ 
zo trouw vele Jaren hef en leed gedeeld had 
D:t a1lea kon zU overwinnen dank ziJ haar diep 
geloof: een geloof dat bergen verzette. Heel 
haar leven werd gedragen door dat Godsgeloof 
God ging haar werkelijk boven alles. 
Trouw hield zij vest aan de christelijke levens· 
beginselen, en doeruit ontsproot ook haar grote 
eerb1ed voor de priester els de bedienaar van 
Gods Woord. 
Moeder heeft lang onder ons mogen vertoeven 
En dit lange leven was tot het laatst toegewijd 

aan haar kinderen. ZIJ bleef het hertverwarmend 
mlddelpunt van het gezin. En het was voor haar 
een grote voldoening te mogen zien, dat haar 
kinderen In haar voetetappen traden en het 
christelijke geloof op hun e•gen wijze gestalte 
gaven. Het was ook een grote vreugde, dat haar 
kinderen zo veel thuil kwamen en d1e vreugde 
werd nog vermeerderd door de kleinkinderen, 
van wie zij alles kon verdragen en die ziJ zo 
heerlijk kon verwennen. 
En het was een grote genade, dat haar oudste 
dochter tot het laatst toe haar zo liefdevol en 
trouw bleef verzorgen. 
De laatste maanden ziJn voor moeder echt een 
liJdenstijd geweest Heel veel heeft zij geleden, 
maar met Christus heeft ziJ het gedragen, en 
met Hem heeft z•J gebeden. Vader laat deze kelk 
aan mij voorbij gaan, maar niet miJn w1l ge· 
schlede, maar de Uwe 
Nu is moeder voorgoed van ons heengegaan. 
Wij mogen God dankbaar ZIJn zo'n moeder zo 
ang in ons m1dden gehad te hebben 
In ons gebed zullen wij met elkaar verbonden 
blijven. 

Voor Uw medeleven, betoond na het overlijden 
en bij de begrafenis van onze gellelde moeder, 
schoonmoeder en omo. zeggen wiJ U hartelijk 
dank. 

FAMILIE lANSSEN 
Wemel , apr:l 1982 


