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Ter dankbare herinnering aan 

Hendrika Klaslna Lellveld 
51nds 19 1anu 1972 weduwe van 

Cornells Petrus Janmaat 

Zij werd op 22 ianuar 1904 geboren te 
Bodenaraafse Meye. Voorzien van he• 
Sacram~nt eter zieken overleed zij op 8 
februari 1986 in het ziekenhuis te Olden
zaal. Na een plechtige uitvaartdienst heb· 
ben we op 12 februari d.o v. haar lichaam 
te rusten aelead op het r . k. kerkhof in 
Alberaen. Daar wacht het op de opstan
ding met de verrezen Heer. 

Ze was een -.ome en diep gelovige vrouw, die 
in haar leven veel heeft i;ebeden. A:t1jd was haar 
rozenkrans binnen handbereik. Ze was een vurig 
vereerster van het H. Hart en moeder Maria. 
Daarin vond ze haar arote kracht en steun. Ze 
was altijd het stralende en zorgzame middelpunt 
van haar vele kinderen en kleinkinderen. Haar 
eigen veriaardaa was telkens weer een bijzonder 
aangename dag voor de hele fam ilie. Nog onlanas 
moest de vierina van haar verjaardag, ofschoon 
ze zich al eri; ziek voelde, doorgaan, alsof ze er
mee wilde ze~aen: Mijn taak is volbracht, we 
Zijn tot het laatst toe gelukkig bij elkaar geweest . 
En ze was er blij mee. 

Ze ging altijd araag op bezoek bij haar kinderen 
en kleinkinderen. Ze had veel vrienden en vrien
dinnen met wie ze ve~I omaira. Ze was hartelijk 
voor iedereen en wilde nie'T\and tot last zijn. 
Tot op hoge leefujd ging ze araaa alleen op reis 
Zo is zelfs twee keer naar Canada geweest. 
Eén van de hoogtepunten uit haar leven is ge
weest, dat haar zoon Jan op haar SOste verjaardag 
zijn eerste H. Mis celebreerde in Albergen. Daar
mee had ze alles bereikt wat ze wilde en ze voel
de zich overgelukkig. Ze was er dankbaar voor. 
Na een korte, maar ernstiae ziekte, is ziJ voor
zien van het Sacra:-nent der zieken op de eerste 
vrijdag van de maand, in volle overgave en in 
aroot vertrouwen op de Heer overleden. 

- Moge Zij nu rusten in vrede. -

Voor uw oprechte blijken van medeleven bij het 
overlijden van onze dierbare moeder en onver
getelijke oma, willen wij u lanas deze weg onze 
hartelijke dank betuiaen. Uw medeleven is voor 
ons in deze dagen een arote steun geweest. 

Albergen, febr. 1986 
Hobergenstraat 12 

KINDEREN 
en 
KLEINKINDEREN 


