
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA HENDRIKA FIJT 

weduwe van 

Henricus van Malsen 

Ze werd geboren op 20 januari 1932 te Mierlo 
en overleed op 5 september 1993 te Helmond. 

Ze heeft veel in haar leven meegemaakt, al 
vroeg verloor ze haar ouders en had al vroeg 
tegenslag met haar gezondheid. 
Ondanks dat vond zij het geluk bij vader en 
kreeg een fijn gezin. waar ze zich ook voor 
100% inzette. 
Echter. hierin bleven haar ook geen tegenslagen 
bespaard. Zo werd vader na een bedrijfsongeval 
invalide, wat voor het hele gezin weer een ver· 
andering betekende. 
Niettemin heeft ze zich daardoor nooit ingelaten 
met medelijden. 
Ze ging haar gezin samen met vader zo goed 
mogelijk voor én probeerde zoveel mogelijk van 
het leven te genieten. 
Totdat vader plots overleed en ze hem moest 
missen. 
Dit heeft haar veel verdriet gedaan en zodoende 
kon ze moeilijk verder door het leven. 

Haar uitgesproken wens: "Ik zou willen dat ik 
bij onze Hendrik was". hebben we dan ook 
meermalen gehoord. De eenzaamheid en haar 
snel slechter wordende gezondheid maakte van 
haar een niet altijd te begrijpen mens. 
Echter in haar hart was zij een lieve moeder en 
oma. 
Zo probeerde ze ondanks haar vele ziekenhuis 
opnames het beste ervan te maken, zover zij dit 
zelf nog kon. 
Dil heeft helaas niet tot verbetering van haar 
gezondheid kunnen leiden, ondanks alle steun 
die zij van haar familie en naaste buren de afge
lopen 9 jaar heeft mogen ontvangen. 
Toch nog vrij plots is zij overleden in het zie
kenhuis te Helmond. 
Wij hopen dan ook dat haar liefste wens om bij 
vader te zijn nu dan uitgekomen is en ze nu dan 
rust en verdere liefde van God en andere dierba
re overledenen mag ontvangen. 

Voor al uw blijken van belangstelling en mede
leven bij het overlijden en de begrafenis van 
onze lieve moeder en oma zeggen wij u hartelijk 
dank. 

De kinderen en kleinkinderen. 


