
Dankbare herinnering aan 

FRANCINA JOHANNA JANSSEN 

echtgenote van 
THEODORUS GERARDUS VAN GELOER 

geboren te Wamel 17 oktober 1921 en na 
meermalen gesterkt te zijn met het Sacrament 
der Zieken overleden in het Verpleeghuis St. 
Elisabeth te Beneden-Leeuwen op 4 maart 
1988 Wij hebben haar moegestreden lichaam 
te rusten gelegd op de Algemene Begraaf
plaats in Wamel in afwachting van de Op
standing op de Laatste Dag. 

t 

Een goede, eenvoudige en zorgzame vrouw 
en moeder is van ons heengegaan; een be· 
zorgde vrouw en moeder voor haar man en 
kinderen. Zij hield van haar familie, vrienden 
en kennissen, die ze vaak bezocht. Ze bezat 
een taaie wil en een groot doorzettingsvermo· 
gen ZIJ heeft veel verdriet gekend en het 
lijden Is haar niet gespaard gebleven. Samen 
met haar man heeft zij een mooi qezin op· 
gebouwd Het 1 iel en leed hebben zij 37 jaar 
lang met elkaar gedeeld. 
Uiteindelijk besloten zij om naar het Verzor· 
gingshuis St. Henricus in Wamel te gaan, 
waar zij gelukkige jaren hebben doorgebracht. 
Drie jaar jjeleden werd zij plotseling door een 
ongeneeslijke ziekte getroffen en werd ze op· 
genomen In het Verpleeghuis St. Elisabeth. 
Al die jaren heeft ze niet kunnen spreken, 
hetgeen voor haar man en kinderen een 
groot kruis betekende. Tijdens haar lang en 
moeizaam ziekbed waren ze bijna dagelijks 
aan haar zijde, wat ze heel fijn vond, ondanks 
dat er geen communicatie mogelijk was. 

Communicatie was alleen mogelijk door haar 
hand vast te houden en te strelen en elkaar 
in de ogen te kijken Echte liefde heeft geen 
woorden nodig. Daar was ze heel blij mee en 
ze beantwoordde dit met een glimlach. Wat 
er allemaal door haar hoofd moet zijn om
gegaan weet O.L. Heer alleen. 
Francine was een gelovige vrouw en met de 
rozenkrans tussen de vingers aanvaardde zij 
haar kru is met geduld en overgave. 
Aan allen in Huize St. Henrlcus en in het 
Verpleeghuis St. Elisabeth, die ze goed voor 
haar zorgden en zo vol belangstelling met 
haar meeleefden: zeer hartelijk dankl 
Wij spreken de hoop uit dat haar dood het 
begin mag zijn van een blijvend leven bij de 
Heer, een leven zonder zorg, zonder pijn en 
verdriet, een leven waarop ze vertrouwde en 
dat wij haar van harte gunnen. 
Lieve man, kinderen en familie: ik hield van 
jullie en ik dank jullie voor wat jullie voor mij 
hebben gedaan. Moge de goede God jullie 
daarvoor belonen en jull ie zegenen in JUiiie 
verder leven. 

Francine rust in vrede! 

H. Maria spreek voor haar ten beste bij Uw 
Zoon. 
H. Gerardus bid voor haar. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens 
de ziekte en bij het overlijden van onze lieve 
vrouw en moeder, zeggen wij U: heel hartelijk 
dank! 

Familie Th. G. van Gelder 
Familie Janssen. 


