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In dankbare herinnering aan 

Adriana van Loenhout 

'Jaantje van Jagersrust' 

·3 september 1908 t 1 juni 2003 

Het aardse leven van Jaantje van Jagersrust is 
ten einde. Ze heeft haar leven opgeleefd. Jaantje 
heeft een goed leven gehad. Ze is 94 jaar gewor
den. Ze was de oudste van B kinderen en ze heeft 
daardoor al vroeg geleerd de handen uit de 
mouwen te steken want haar moeder kon haar 
hulp goed gebruiken. 
Ze had er hobby in, in de horeca te werken. Haar 
ouders kochten Jagersrust waar Jaantje en Paula 
werkten. Later hebben Jaantje en Paula de zaak 
overgenomen. Jaantje was de baas, maar ze was 
vriendelijk, lief, voorkomend en goudeerlijk. Ze 
was daarbij ook nog een praatpaal voor veel 
klanten. Ze kon namelijk goed luisteren. Door de 
vele jaren werken in het café had ze een grote 

mensenkennis gekregen. De naam van Loenhout 
is in de volksmond niet zo bekend, de naam van 
Jagersrust des te meer. Er zijn vele goede herin
neringen aan de cafétijd. 
Jaantje is tot op hoge leeftijd gezond geweest, 
totdat ze. vanaf het moment dat ze het café ver
kocht hadden, begon te sukkelen met haar 
gezondheid. Maar ze kwam er toch telkens weer 
bovenop, want ze bleek sterker te zijn dan men 
dacht. Van verzorging door anderen wilde ze niet 
weten, dat moesten Paula en Julia maar doen. 
Die hebben dat ook met veel liefde en grote zorg 
voor haar gedaan. Jaantje had voor hen gezorgd 
toen zij klein waren, nu deden zij het voor haar. 
De laatste maanden kregen ze hulp van de thuis
zorg maar overdag wilde ze verzorgd worden 
door Julia en Paula. De twee zussen zijn verdrie
tig met het heengaan van hun Jaantje, maar ze 
zijn blij dat haar verder lijden bespaard is geble
ven en dat ze haar tot het einde thuis hebben 
kunnen verzorgen, want dat was haar wens om 
thuis te sterven. Julia en Paula hebben er vrede 
mee dat ze gestorven is, maar zullen haar heel 
erg missen 

Julia en Paula bedanken u allen hartelijk voor alle 
blijken van medeleven bij het overlijden van hun 
dierbare zus en zij waarderen het zeer dat u aan
wezig bent geweest in de kerkdiensten en in het 
crematorium 


