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geboren te Wamel 3 mei 1910 en aldaar 
overleden op 29 oktober 1978, na gesterkt 
te zijn door het H. Sacrament der Zie
ken. Hij werd begraven op 1 november. 

Een groot gedeelte van zijn leven Is onze 
dierbare vader invalide geweest en werd 
daardoor steeds meer afhankelijker van 
anderen. Die stut en steun heeft hij op 
bewonderenswaardige wijze gevonden bij 
zijn vrouw. Dag en nacht stond zij voor 
hem klaar, voorkwam al zijn wensen en 
nooit was iets haar te veel. 
Vader was iemand die graag contact zocht 
met anderen. Urenlang kon hij praten 
over vroeger. Hij interesseerde zich voor 
alles. Daarom was het des te pijnlijker 
dat hij enkele maanden geleden ook in 
zijn spraakvermogen getroffen werd. Hij 
wilde graag nog zoveel zeggen, maar hij 
kon hij het bijna niet meer uiten. 
Ook dit zware kruis heeft hij op voor
beeldige wijze gedragen. Ook al zal hij 
misschien wel eens verzucht hebben: Mijn 
God, mijn God, waarom hebt gij mij ver
laten, - diep in zijn hart was hij geheel 
overgegeven aan de wil van God en kon 
hij met Christus bidden: Vader, niet mijn 
wil geschiede, maar de uwe. 

Diep godsdienstig als hij was, vroeg hij 
ook zelf om het Sacrament der Zieken 
en met grote godsvrucht ontving hij de 
H. communie. Zijn laatste wens om nog 
eenmaal op bezoek te kunnen gaan bij 
Moeder Maria in Lourdes kon helaas niet 
meer vervuld worden. Wel zijn aller
diepst verlangen om thuis te mogen ster
ven. 
Nu is de strijd gestreden en wij geloven 
dat hij, die zoveel met Christus geleden 
heeft, nu ook met Hem zal delen in de 
eeuwige vreugde. 
Wij zullen in ons gebed aan hem blijven 
denken en hem dankbaar blijven voor 
alles wat hij voor ons betekend heeft. 

Voor uw betoonde medeleven en belang
stelling zeggen wij u hartelijk dank. 

C. A. M. Janssen-Koomen 
kinderen en kleinkinderen 

Wamel, 1 november 1978 
Hollenhof 11 


