
Dankbare herinnering aan 

GEZINA EUPHEMIA BIJ EN 

sinds 2 mei 1973 weduwe van 
HERMANUS JOHANNES JANSINK 

Zij werd geboren te Weersel o op 
14 maart 1895. 

Gesterkt door het H.Sacrament der 
zieken , is zij in het Dr.Ariënstehuis te 
Glanerbrug in de Vrede van Ch ri stus 

overleden op 1 februari 1983. 
Op 5 februari d.o.v. hebben wij haar 

lichaam ter ruste ge legd op het 
r. k. kerkhof te Lonneker. 

Heel haar leven is gericht geweest 
op anderen. Haar geweldige werklust 
en zorgzaamheid gingen vóór alles uit 
naar haar gezin. 

Vol belangstel ling voor haar kinde
ren , haar kleinkinderen en vele ande
ren, bleef zij zelf altijd op de achter
grond, het leven aanvaardend zoals 
God dat voor haar beschikte en altijd 
bezorgd om zélf niemand tot last te 
zijn . In een rotsvast geloof verwerkte 
zij de zware beproeving in haar leven, 
zoals de dood van haar twee jongens. 
die zij kort na elkaar moest missen. 

Toen zij zelf 'n jaar voor de dood van 
vader invalide werd , heeft zij zich daar 
met 'n geweldige wilskracht, gesteund 
door haar opgewekt karakter. door
heen geslagen. 

Zij was gelukkig in het Dr.Ari ënste
huis te Glanerbrug . waar zij haar laat
ste 5 levensjaren doorbracht en waar 
men haar waardeerde om haar tevre
denheid . haar attentheid t .o.v. het per
soneel en om haar diep geloof. 

Totaan de dag van haar dood was 
zij trouw in het meevieren van iedere 
H. Mis. Daar in de Eucharistie lag de 
grote kracht van haar leven. 

Dankbaar voor alles, wat zij ons 
door haar persoonlijkheid heeft mee
gegeven, vertrouwen wij mét haar. dat 
nu de beloffe van de Heer ook in háár 
bewaarheid zal worden: .. Wie Mijn 
Vlees eet en Mijn Bloed drinkt, heeit 
het ééuwig leven en Ik zal hem op de 
jongste dag doen verrijzen ." 

(Jo. 6,54) 
Goede moeder, lieve oma : 

RUST IN VREDE ! 

Voor de vele blijken van deelneming 
ondervonden bij het plotseling overlij 
den van onze lieve moeder en oma, 
zeggen wij U harte l ijk dank. 

Fami lie Richter Familie Rouwhorst 


