
t Door dit plaatje willen wij blijven 
gedenken 

BERDINA JANSSEN 
weduwe van Hubertus J. J. Ardts 
eerder weduwe van Wilhelmus v.d. Hulj 

Zij werd geboren te Nijmegen, 15 febr. 
1888 en ging van ons heen, 28 januari 
1974 in Huize St. Henricus te Wamel, 
gesterkt door het sacrament van de zie
ken. In afwachting van de verrijzenis heb
ben wij haar lichaam begraven bij haar 
eerste echtgenoot op het R.K. kerkhof 
van de H. Landstichting te Nijmegen. 

Door het heengaan van deze vrouw is 
aan een bewogen leven een einde ge
komen. Velen die haar gekend hebben, 
zullen zich wel eens afgevraagd hebben, 
waarom in haar leven zoveel moest ge
beuren. Haar vele omzwervingen van de 
ene plaats naar de andere, uiteindelijk 
gevolgd door een zich eenzaam voelen. 
Vooral de laatste jaren was haar leven 
zwaar, en kon zij het soms niet steeds 
even goed aan. Dan verlangde zij naar 
de dood, die zich schijnbaar aankondig
de, terwijl in feite het einde niet kwam. 
Dat was voor haar een teleurstelling 
want zij geloofde vast in een doorgaan 
van het leven bij Christus en hoopte 
hier spoedig deel aan te krijgen. 

Pas toen het in haar huisje te Beugen 
echt niet langer meer kon, stemde zij er 
in toe dat voor haar 'n ander onderdak 
werd gezocht, waar zij verzorgd en ver
pleegd kon worden. Een van haar wen
sen was immers om in haar vertrouwde 
omgeving te kunnen sterven. Ook dat 
was voor haar niet weggelegd en zij 
was genoodzaakt zich toe te vertrouwen 
aan de goede zorgen die Huize St. Hen
ricus te Wamel haar wilde aanbieden. 
Familieleden, vrienden en allen die voor 
mij gezorgd hebt: mijn oprechte dank 
voor alles wat jullie voor mij gedaan en 
betekend hebben. Vergeef mij als ik 
soms wat veeleisend leek en beslag 
legde op jullie tijd en geduld. Mijn ziek
te en levenssituatie brachten dit mee. 
Moge God jullie alles vergelden. 
Moeder Maria, bid voor mij. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
bij de ziekte en het heengaan van deze 
vrouw, zeggen wij U van harte dank. 

Zr. Canisius 
Zusters Huize St. Henricus 
Familie van den Broek 

Beugen, januari 1974 


