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In dankbare herinnering aan 

MARIA JKOBA VAN DF'J HOOGEN 
sinds 2C> juli 1976 weduwe van 

IOSEPHUS M.\RIA JOHAN'IES ].\\'SEN 

Zij werd geboren te Rotterdam op nieuw· 
jaiw ag 1900. ZU overleed in rust en \OI· 
kon '"·, overgave aan haar Schepper op 2S 
df cu1 ber 19S.f te Denekamp. Oudjaar~daq 
hphh .... " wij hi1 !r na de Eucharisrieviertnq 
ten scheid uit handen qegeven in het 
crema orium .Enschede• te Usselo 

Een lieve moeder en oma is van ons heen
gegaan. De Kerk mocht haar met Kemmis 
het sacrament der zieken toedienen De 
rusr die ze heel haar leven heeft uirgc
straald mochten we ook in haar laatste 
levensdagen erv<iren. Ze w:is tevreden met 
wat komen ging 
Haar geloof en haar groot vertrouwen in 
de levende God hebben heel haar leven 
4etekend. Ze heeft als christen geleefd en 
qewt>rkt. op de eerste plclats voor haar ge
zin, maar iedereen kon biJ haar aankloppen 
en qevraagde hulp bleef nooit onbeant
woord. In stilte heeft ze \eel goeds gedaan. 
Ze hield \an het leven en kon intens ge-

nieten van n~ruur en cultuur. Ze had veel 
oog voor het mooie en 'chone in de natuur. 
vooral voor bloemen "v1u11ek en schilder
kunst bleven höar boeien. 
;\u is er een einde gekomen aan dit rijk 
er "e.be,teed Ic\ en. \'\'c zijn haar dankbaar 
\C;Or het \ele wat ze ons gegeven heeft 
Van haar nijvere handen mogen we zeg
gen: .Handc·n heb je om te qe\en van je 
overvloed". Döarom 1ijn wij bliJ dat wiJ op 
onze beurt haar lCn goed verzorgde levens 
avond mochten ge\en. 
Moeder rust in vrede en bh1f biJ God ~amen 
met vader aan ons denken. 

Voor uw deelneming onder\'onden tijdens 
de ziekte en na het merlljden van onze 
lieve moeder, behuwdmoeder en oma be
tuiqen wij u onze oprechte dank. 

Fc1milie Jan~en 

J. Benneker - koster - Denekamp 


