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Ter vrome gedachtenis aan 

JOHANNA BERNARDINA 
KATHARINA FIKKERS 

weduwe van 
HENDRICUS J. JANSSEN 

Zij werd geboren te Emmen 31 maart 1913, zij 
overleed gesterkt door de genademiddelen der H. 
Kerk te Groningen in het R. K. Ziekenhuis 13 jan. 
1964, haar llchaam werd 16 januari d.a.v. op het 
R. K. Kerkhof te Veendam te ruste gelegd in af
wachting van de verrijzenis. 

0 God. - Mijn God, hoe hard heeft Uw gebene-
.,, dijde hand geslagen ons allen. - En wie stilt het 

hopeloos klagen der wezen, die om trooste vragen 
in dubbele rouwesmart 
Toch buigen wij het hoofd gelaten, Heer, bij haar 
diep-droeve groeve. God wilde 't zo. - Gij kende 
't hulpbehoeve van Uwe kinderen, al zo droeve, 
Uw Wil zij stil geloofd. (H. J . M. Donders) 
Enkele maanden geleden stond zij ongebroken aan 
het graf van haar dierbare man. Zij ging huiswaarts 
als een sterke vrouw in het diep besef van haar 
verantwoordelijkheid voor haar kinderen. Hoe heel 
anders waren Gods plannen. Thans staan haar 
kinderen alleen aan het graf van hun dierbare 
moeder. 
M'n lleve kinderen, Josje en Ria, luistert naar 
het woord, dat de Heer gesproken heeft tot zijn 
apostelen, .. Ik ga heen, maar ik zal u niet als 
wezen achterlaten", Ons aller Vader in de hemel 
zal voor jullie zorgen. Vertrouwt op Hem. Bidt 
zoals moeder steeds gebeden heeft. Weest sterk en 
blijft eensgezind. Dan zal het jullie goed gaan 
hier op aarde en zullen wij eens samen met vader 
voor eeuwig gelukkig zijn. 
Dierbare famlÎieleden en vrienden, blijft mij in 
mijn kinderen liefhebben en bidt voor mij. 

Onze Vader • Wees Gegroet 
Heer, geef haar de eeuwige rust. 


