
In de vrede van Christus rust 

Maria Janssen 
weduwe van Marinus van Lent 
eerder van Jacobus van We/ie 

Geboren te Boven·Leeuwen 9 september 1892 
en overleden in het Verpleeghuis "St. Elisabeth" 
te Beneden-Leeuwen op 1 juli 1986, na voorzien 
te zijn van de H. Sacramenten der Zieken. 
Zij werd begraven op de R.K Begraafplaats te 
Wamel op 4 juli d.av. 

Moeder heeft de gezegende leeftijd van 93 jaar 
mogen bereiken. Zacht en rustig is zij gestorven in 
den Heer, die zij heel haar leven zo trouw gediend 
heeft. 
Moeder heeft het in haar lange leven echt niet 
altijd even gemakkelijk gehad. Zij heeft heel hard 
moeten werken om voor haar gezin de kost te 
kunnen verdienen. Daarnaast zijn haar alle moge· 
lijke wederwaardigheden ten deel gevallen: pijn, 
lijden, verdriet, dood, alles heeft zij meegemaakt. 
Maar het heeft haar nooit gebroken: met Gods 
kracht heeft zij het allemaal gedragen en geduld, 
altijd geheel overgegeven aan Gods H. Wil. 
Vele jaren heeft zij mogen doorbrengen in Huize 
Henricus. Daar heeft zij gelukkige jaren gehad. 
Altijd was zij ergens mee bezig. Ontelbare kousen 
heelt zij gebreid voor haar kinderen. Graag deed 
zij nog wat koekjes bakken. En tot het laatst heeft 
zij zichzelf geheel verzorgd. En zij ging er trots op 
altijd zo verzorgd en zo keunggekleed voorde dag 
te kunnen komen. 

De laatste tijd was zij erg gehandicapt door haar 
blindheid. Daardoor kon zij geen T.V. meer kijken 
en geen krant meer lezen. Maar des te groter was 
dan haar vreugde als haar kinderen en klein· 
kinderen op bezoek kwamen. Trouw hebben die 
haar altijd opgezocht en zo veel bijgedragen tot 
een gelukkige oude dag. 
Nu is moeder voorgoed van ons heengegaan. Wij, 
die achterblijven, zullen met haar verbonden 
blijven in onze gedachten en in ons gebed. 

Voor Uw warme en hartelijke blijken 
van medeleven, 
begeleidend naar haar laatste rustplaats, 
onze oprechte dank. 

Haar kinderen, klein· en achterkleinkinderen 


