
Gede nk in uw gebed en H . Misoffer 

ARNOLDUS LAMBERTUS JANSEN 
echtgenoot van 

APPOLLONIA TER BEEK 
Geboren te Losse r 12 ja n. 1897, overleed hij 17 juli 1967 
on verwacht na een korte geduldig ged ragen ziekte, nog 
geste rkt door d e H. Zalving, te Oldenzaal. We legden 
z ijn li chaam aldaar 20 juli te ruste op het r.k. ke rk hof in 

afwachting va n de bl ijde Dag de r Verrijzenis . 

• De dood komt als een dief in de nacht" . Zo kwam ook 
voor vad er p lotseli ng het afscheid uit deze wereld. Maar 
bezorgd om zijn eeuwig geluk zijn we niet. Immers 
wie goed geleefd heeft, ste rft ook goed. Als een trou we 
steu n voor moeder, als een goede en bezorgde vriend 
voor zijn kinderen. En niet alleen voor eige n kind eren, 
maar ze lfs voor d e kind eren van anderen, waa r hij jaren 
lang heeft gezwoegd orn de kinderen u it zijn omgeving 
spe l en ontspann ing te geven. In dit werk voor d e kin
d eren lag de grondmelodie van zi jn leven: anderen ge
lukk ig willen maken . O m dit all es geeft d e algoede 
Vader hem nu het blijvende loon van de Hemel. 
Dierbare vrouw, ik heb in mijn ziekte nooit ge kl aagd, 
wi l daarom ook niet treuren, want God heeft mij een 
sterven gegeven, zoals ik dat altijd gewenst heb, zon
d er verd er lijd en, zond er een lang en pijnlijk af
scheid. Wat God doet, is welgedaan. 
Li eve kinde ren en kl einkinderen weest nu d ubbel goed 
voo r moeder. Bl ijft moeder en elkaa r tot steun. Zoekt 
in het Ge loof d e kracht voor uw leven. Blijft voo r 
mij en voo r elkaar bidd en. 
Al mijn dierbaren, tot weerziens . Dank voor julli e 
li efde en zorge n. 

Mijn Jezus barmhartigheid. 
Moge hij rusten in vrede. Amen 


