
Ter vrome gedachtenis aan 

Wilhelmina Berendlna Jansen 
weduwe van 

Herman Albertus Benedictus Kunne 

Zij werd geboren te Oldenzaal 12 aug. 1901. 
Na een langdurige, moedig gedragen zielr.rr, 
overleed ZiJ in het r.k Verpleeghuis te Dene
kamp. gesterkt door het H Sacrament der Zirken 
op 16 september 1981. We hebben haar lichaam 
aan de schoor van de aarde toevertrouwd op 
21 september 1981 op de r k. Begraafplaats re 
Denekamp. waar het wacht op de Verrijzenis. 

Op deze vrouw en moeder 211n toepas<eh1k de 
woorden uit het boek der spreuken (Prof. 31, 
10-11): "Een srerke vrouw vrouw, wie zal haar 
vinden? Haar waarde is als iets, dat komr uit 
verre en vreemde landen· . Z11 was inderdaad 
een sterke, degehike en flinke vrouw en mo~der 
die op voorbe<"ld1ge wijze zich heett rngezer 
voor de taak die God haar had toevertrouwd 
in de zorg voor haar gezin 

ZiJ ondervond daar veel zorgen en tegenslag. 
Want vader was vaak ziek <'n zij stond voo r 
de taak, om niet alleen hem te verzorgen, maar 
tevens 0111 9 kinderen op te voeden in t'en kom
mervolle tijd. welke veel armoede kende zonder 
sociale verzekeringen. Maar zij klaagde nooit, 
hoewel lij op velerlei w11zeo werd beproefd en 
veel verdriet moest ondervinden. Als kind bleef 

z11 na de dood van haar te vroeg gestorven 
moeder met vader achter, om verder te zorgen 
voor het grote gnin. 

In de laatste 12 jaren van haar leven was zij 
lit>fdevol opgenomtn in het r.k. Verpleeghuis te 
Üt'nekamp, waar zij dankbaar was voor alle 
goedt' zorgen van degenen, die haar verpleeg
den. Een zwaar kruis droeg zij de laarsre ander
half jaar van haar leven. toeo de communicatie 
rut't haar omgeving praktisch was verbroken. In 
alle verdriet en tegenslag was zij 'n sterke vrot•W 
omdat haar leven gekenmerkt werd door een 
groot gtloof W11 mogen vrrtrouwen dat God 
h.ar heel! opgenomen ID z"o hemelse Heerh1k
held. w11nt Christus heeft ons verlekerd· "Wie 
in Mij gelooft. zal leven, ooi: al is 1111 gesrorv~n". 

(Joh. 11, 25) 
Lieve kinderen en kleinkindrrea, naar wit> mi1n 
belangsrelliog steeds uitging. Ik dank jullie voor 
alle liefde tn zorgen. In de hemel wacht ik met 
vader op jullie. Leeft zo dat wiJ elkaar daar eens 
mogen terugzien in Gods vreugde en heerh1klmd. 

Voor uw det>lneming ondervonden tijdens de 
ziekte co na het overh1deo van onze beminde 
moeder, betuigen wij u onze oprechte dank. 

PAMILIE KUNI\E 

Denekamp. september 1981 


