
Ter dankbare herinnering aan 
Maria van Donger en 

e~htgenote van Hcrmanus Jansen 

Geboren te Groenlo 6 juli 1909, over
leed zij, tijdig gesterkt door de Ge
nademiddelen van de H. Kerk, 6 fe
bruari 1979 te Winterswijk, waar wij 
10 februari haar Uilvaart vierden en 
haar lichaam ter ruste legden op 
0'1S Kerkhof in gelovig verwachten. 

Wat een kostbaar iets is het leven 
van een toegewijde en liefdevolle 
vrouw en moeder. 
Daar zijn wij mensen rijk en geluk
kig mee en wij kunnen zo'n mensen
leven gewoon niet wegdenken uit ons 
aardse midden. Zo zal ook deze voor
beeldige vrouw blijven voortleven in 
de dankbare herinnedng van allen, die 
haar mochten ontmoeten op hun le
vensweg en bijzonder in de herinne
ring van hen, aan wie zij haar beste 
zorgen mocht besteden als vrouw, 
m')eder en grootmoeder. 
Maar meer dan dat . ... haar mooie 
namen "Maria Aleida Geertruida 
Theodora" zullen ook voor altijd ge
schreven blijven in de palm van 
Gods hand. 

Zij heelt immers haar doopnamen 
met ere gedragen als een diep ge
lovige mens. 
En locn de Heer van alle leven haar 
riep bij die namen, toen het kruis 
ook haar welbesteed leven tekende, 
ook toen wist zij na een traan met 
een glimlach te aanvaarden .... . .. . 
tevreden en in overgave legde zij 
zich er bij neer. Zij wist, wat haar 
te wachten stond, maar zij wist zich 
ook gesterkt en getroost in de ver
wachting. dat haar aardse leven vol
tooid zou worden met de volheid der 
Verlossing. 
Moge haar voorbeeld ons sterken, 
wetend, dat ook onze droefheid uit
eindelijk in vreugde zal verkeren. 
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Voor uw blijk van deelneming bij 
het overlijden en bijzonder voor uw 
gebed, zeggen wij u hartelijk dank. 

Uit aller naam : 
H. Ch. Jansen 
kinderen en kleinkinderen 


