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,.De hemel heeft er een engel bij." 

Wij houden dankbaar in herinnering 

Maria Wilhelmina Anna Janssen 
Ria 

Ria werd geboren op 22 maart 1944 te Ensche· 
de. Geheel onverwacht overleed zij op 29 no· 
vember 1992 te Enschede. De H. Eucharistie bij 
haar uitvaart werd gevierd in de St. Janskerk 
op 3 december. Daarna volgde de crematie· 
plechtigheid in Usselo. 

Nauwelijks vier jaar na het verlies van pa zijn 
we opnieuw bedroefd en vol onbegrip. Ons al· 
Ier Ria is niet meer in ons midden. Ook deze 
zondag leek er een zoals vele. Maar de pijn· 
klachten waarmee Ria uit bed kwam bleken er
nstiger dan werd vermoed. Alle reanimatie
inspanningen van Gerrit, ma en het medisch 
personeel mochten niet meer baten. Ria kon de 
ongelijke strijd niet winnen. 

We missen haar nu al Ria met haar wisselende 
spontaniteit, haar uitbundige vrolijkheid, haar 
onverwachte nukkigheid en haar verrassende 
oplettendheid. Wat werd ze vriendelijk ge
plaagd op pakjesavond. Haar cadeau kwam 
steevast als laatste uit de mand. Wat keek ze 
ieder jaar uit naar haar vakantie. Nauwelijks te
rug werd de koffer voor volgend jaar alweer 
klaargezet. Welk een plezier beleefde ze aan 
haar werk bij de OCW. En nimmer hebben we 
kunnen inschatten wat er in haar koppie om
ging. De opeenvolging van een goed humeur 
en slechte zin paste in haar belevingswereld 
maar was voor ons vaak onvoorspelbaar. 
Wat rest is leegte. Al!ereerst voor ma die de 
laatste jaren met Ria een twee·eenheid vormde 
die veel liefde verried. Maar ook leegte bij alle 
anderen die Ria kenden. De lege stoel bij OCW 
zal ongetwijfeld bij de collega's als onbegrijpe· 
lijk worden ervaren. 

Overtuigd als wij zijn dat Ria haar weg gevon
den heeft biJ de Heer hopen wij dat ook U zich 
Ria zult herinneren als een bijzondere vrouw. 
De hemel heeft er Inderdaad een lieve engel 
bij! 

Alle belangstel lenden zeggen wij hartelijk 
dank. 

Mevr. Janssen-Berfelo en familie. 


