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IN MEMORIAM 



"Weest waakzaam; want gij kent 
dag noch uur". (mt. 25.13) 

Dankbaar gedenken wij In Eucharistieviering 
en Gebed 

JOHANNA ALEIDA GEVEN 
sinds 1953 weduwe van 

Johannes Theodorus Hendrikus Mijnen 

Zij werd 8 maart 1900 te Dinxperlo geboren. 
Welbewust en in oprecht geloof ontving zij 
de H. Sacramenten der Zieken. Rustig en 
vol overgave aan Gods Wil, overleed zij op 
1 augustus 1979 in het St. Jozef-Ziekenhuis 
te Doetinchem. Op 4 augustus vierden wij 
rond haar de H. Eucharistie en legden haar 
lichaam ter ruste op het parochiekerkhof te 
Silvolde, in afwachting van de blifde Dag 

der Verrijzenis. 

Reeds jaren was haar gezondheid zwak en 
wankel. Maar steeds gaven een sterke wil 
en het verlangen om bij haar dierbaren te 
blijven, aan haar de moed om weer verder 
te leven. 
Nu heeft zij haar strijd gestreden. Nu heeft 
zij haar leven teruggelegd in de handen 
van haar Sctiepper. 
Wij buigen ons hoofd en zeggen, dat ï zo 
goed is. 
Zij heeft in haar leven, naast vreugde, ook 
veel zorgen, droefheid en leed gekend. 
Maar In groot geloof wist zij dit alles te 
aanvaarden, bewaarde zij haar hartelijkheid 
en was zij gelukkig, omdat zij een goed 
thuis had. 
Nu wij haar, nog onverwacht, hebben ver
loren, zullen wij ervaren het gemis van haar 
aanwezigheid In onze familiekring. Zij blijft 

ons echter nabij en in onze herinnering 
voortleven door haar voorbeeld van op
recht geloof en welgemeende liefde. 
In dankbaarheid voor alles wat zij als moe
der en oma voor ons heeft gedaan. willen 
wij haar levenswerk voortzetten. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen en al 
len, die mij zulk een goede oude dag hebt 
bezorgd en mij tot het laatste ogenblik van 
mijn leven hebt bijgestaan, hartelijk dank 
voor jullie l iefde en goede zorgen. Weest 
trouw en standvastig in het Geloot en be
waart jullie onderlinge eensgezindheid. Ook 
nu blijf ik voor ieder van jullie bidden, op
dat het jullie goed moge gaan en opdat wij 
eens weer met elkaar verenigd zullen zijn 
in Gods blijde Hemel. 
Mijn Jezus, schenk haar Uw barmhartigheid 
en ontferming. 
Moge zij nu, met al onze overleden dier
baren, rusten in vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven, die 
wij mochten ondervinden tijdens de ziekte 
en bij het overlijden van onze lieve moeder 
en oma 

Johanna Ale ida Mijnen- Geven 

betuigen wij U onze welgemeende dank. 

Siivoide, augustus 1979 
Kerspas 1 

Uit aller naam: 
Familie Mijnen 


