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Met liefde denken wij aan onze moeder en oma 

Hendrika Maria Elisabeth Jans 

Door haar heengaan is het centrale middelpunt 
van de familie verdwenen : zij laat een leegte 
achter. want met haar verdwijnt er veel goedheid 
en liefde uit ons leven, ook al mochten wij haar 
zeer lang 1n ons midden hebben. 

Zij was op 22 februari 1885 te Deventer geboren 
en zij was gehuwd geweest met 

GRADUS JOHANNES BOSCHKER 
die haar in 1959 ontviel. 

Zij stierf te Apeldoorn, gesterkt met de heilige 
sacramenten der zieken op 14 februari 1977 en 
WIJ hebben haar bijgezet in het familiegraf te 
Klarenbeek op 17 februari 1977. 

In al haar eenvoud was zij een hoogstaande 
moeder: begaafd met een helder verstand, een 
fiJne intuît ie, een sterke moed en grote door
tastendheid, diepe vroomheid en godsvertrouwen, 
geestig van aard was ziJ de grote steun voor 
haar man en een lichtend voorbeeld voor haar 
kinderen. Hier geldt dan ook in volle zon: een 
goede moeder te verliezen is een zwaar offer, 
een goede moeder gehad te hebben is reden tot 
grote dankbaarheid. Derhalve is onze droefheid nu 
ook gemengd met volle troost. 

Van nature is een mens gehecht aan het leven, 
maar wat is het leven eigenlijk als men op zo'n 
hoge leeftijd is gekomen en de gebreken van de 
ouderdom in hevige mate komen? Daarom was 
het niet verwonderlijk dat zij dankbaar en tevreden 
terugkeerde naar haar Schepper in diep gelovig 
vertrouwen, dat zij, na haar lange pelgrimstocht 
op deze aarde, opnieuw verenigd met de dier-

baren, die haar voorgingen. eeuwig ging meedelen 
in het eindeloze geluk en de vrede van haar 
liefdevolle God en Vader. 

Door de onverbreekbare banden van de liefde 
bl ijft zo'n moeder bij ons voortleven. 

Lieve kinderen, kle in· en achterkleinkinderen, niet 
de lengte van een mensenleven is belangrijk, 
maar wel de inhoud. Vul elke dag van je leven 
met datgene dat waardevol is voor de eeuwigheid. 

Voor uw belangstelling en medeleven, onder
vonden tijdens de ziekte en na het heengaan 
van onze lieve moeder. behuwd" groot- en 
overgrootmoeder, betuigen wij U onze harte
lijke en welgemeende dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

Klarenbeek, februari 1977 


