
ZIJ RUSTE IN VREDE 



Ter dankbare herinnering aan 

Ans Mathijsen 
geboren te Schijndel 5 april 1 923 

en overleden te Veghel 1 0 februari 1966. 

r+ij zeggen dank aan allen, die door hun 

hartelijke belangstelling hun medeleven in 

ons groot verdriet hebben getoond. 

Familie Mathijsen 

" Mijn Herder is de H eer 

Het ontbreekt mij aan niets, 

Hij legt mij in grazige weiden 

Hij geeft r ust aan mijn z ie l. 

Hij leidt mij naar rustige waat'ren 

Om mijn ziel te verkwikken." 

Zo dikwijls heb ik dit lied mogen zingen, waarin ik 
mijn vertrouwen in God kon ui ten en al mijn dank 
kon brengen aan Hem voor het mooie dai: Hij mij 
gegeven had, vooral dat ik kon zingen en dat ik de 
mensen vreugde kon geven. En heel veel mensen 
hebben ook mij vreugde geschonken door de warme 
ontvangst van mijn zang. 

Veel geluk heb ik mogen genieten met vader en 
moeder, die ik zolang mocht behouden, met mijn 
broers en zussen. Eerst thuis met hen samen en 
later !n hun gezinnen met hun kinderen. We kon• 
den het zo goed samen vinden . 

Gelukkig was ik ook met mijn vriendinnen Anneke 
en Jo. We waren zo aan elkaar gehecht, blij, dat 
we samen uit rijden konden gaan . 

Het was zo verschrikkelijk hen te zien sterven: in 
één ogenblik was het gebeurd. God riep eerst hen 
tot Zich en nu mij. Samen zijn we nu bij Hem . 
Laat dit een troost zijn in jullie verdriet. 

Lieve Mama, ik weet dat 't voora l voor U moeilijk 
zal zijn. Ik zal een voorspreekster voo r U zijn bij 
God, dat Hij U alle troost en sterkte mag schenken . 

Zuster Phil othea, lieve vriendin, ik dank U voor alle 
mooie uurtjes, die wij musicerend hebben mogen 
doorbrengen . 

Lieve broers, zussen en vrienden, herinner mij, 
zoals ik was toen ik nog gezond was en denk aan 
de vele gezellige avonden die w ij samen hebben 
gehad . 

Tot weerziens bij G od . 


