
Herinnering aan 

Maria Theresia Geertruida Miserus 

weduwe van 
Gerardus Comehs Petrus Janssen 

Z11 werd geboren op 25 januari 1927 te Breda 
en overleed op 27 maan 1997 in Delden. 

Na een 1aar va~ ongeli jke st~1d tegen een hardnekkige hersentu
mor ove.rteed ZIJ 1n alle rust in het verplHghu1s Sint Elisabeth te 
Delden 1n aanwenghe1d van haar zoon Tony en een ziekenver· 
zorgster 

Ma, oma. Riet. 

w, hennneren ie als een vrouw. moeder en oma doe veel voor 
ons over had. zorgzaam was en hefdevol en zichzelf soms iets te 
veel wegct1ferde. Je was gezellig 1n de 0tn9ang en bleef daarbtJ 
ee~voudig. Je leven werd echter ook beheerst door veel bezorgd· 
heid en angst voor ongeluk en tegenslag Toch viel geluk jOIJ in 
ruime mate ten deel, zodat je, om met fo<Jw woorden te spreken, 
kon terugzien op een goed leven. Na Hn 1•ugdperiode, die jou al 
op 1""9• leeltljd confronteerde met de nare omstandigheden van 
de oortog waardoor 1e nauwel~ks leerde om een sociaal leven op 
te bouwen. kwamen er fi1ne 1aren waarin 1• ~ ontmoette en hem 
1e 1a·woord gel Je was gecharmeerd van "'" hardnekkige pogin· 
gen om JOU te veroveren en bovendien was hl, zoals men dat 
placht te zeggen. een goede P8rl4 voor 1ou 
Voor JOU als ,onge vrouw waren e< 1n doe 1 id roet vee1 kansen om 
te studeren Na ie trouwen trok ie samen mei pa naar Rijen, waar 
1e man een baan. op de lagere school kreeg Jt1 wade ook wel 
werken, maar 1n die t11d mocht ie dat n111 als vrouw van een over
heidsdienaar. Na vier jaar huweh1k kreeg 1• samen met pa je eer
ste kind, een zoon. Veel verdriet had 1e daarna om het verlies van 
je dochler Anila, die slechts 1 dag geleefd heefl De jaren in Rijen 
samen met je man en zoon gaven je veel voldoening. Je kon zor· 
gen en gen•eten van het leven. Omdat pa vaak voor zijn werk 
weg was ol met z1in zoon naar de spon, raekte ie eraan gewend 
om veet b1d aleen lllus door te brengen 

Toch maakte ie graag een praa~e 1n de slraat en volgde je zo nu 
en dan een cursus Toen pa vanwege hartklachten beslool om 
zich vroeg~jdig uit het arbeidsproces 1erug Ie treld<en kwam er 
voor JOU een nieuwe levensfase Je raakte je ·vnjhe1d" enignins 
kwlft Toch gaf 1e ie man ale loefde en ZOtg die Il'! blJ hel verwer· 
ken nodig had. Een roeuwe tevensvervtJlîng kreeg 1e toen 1e oma 
werd van twee k1einlunderen In 1e kleinzoon zag ie 1e eigen zoon 
lerug en je kleindochter compenseerde rumschoots het vert1es 
van je eigen dochter T11dens logeerpartijen werden Jornt en 
Rosanna Hink door 1ou verwend. Na jaren van goede gezondheid 
kreeg je eind 1995 lichamell1ke klachten. Er manifesteerden zich 
u1tvalsversc,ttijnselen. die wezen oo een ernstige ziekte. Het plol· 
uhng overl11den van pa 1n hel vooljaar van 1996 en je tumorz1ek· 
la waren onverdraaglijk voor 1• In korte 11jd verloor 1e gezond· 
heid, man, huis en woonomgeving. Na 3 maanden bl1 Tony, Jone 
en 1e k1e1nkmderen gewoond te hebben, vertusde 1e noodge
dwongen via het verzorgongs- en ziekenhuis naar het S.nt 
Elisabeth verpleeghuis om daar definitief te blijven. De enthou
Slaste verzOfg•ng van het pe"°"eel van de afdeling 
Schoppenslede, als mede de wanne betrokkenheid van tam~1e 
vnenden en kennissen. maakten JOUW verblijf draaglijk. Je was 
zelfs zo nu en dan 1n voor een grapje en bracht de verzorging 
aan het lachen met 1e Brabanlse accent. Je maakte als hel even 
kon uitstap,es en genoot van mooie wandelingen in JI rolstoel. 
Daaraan kwam toch nog onverwacht een einde Rustig sliep 1e 
1n. met je zoon bij je. 

We zullen je missen, maar we bewaren de onuitWlsbare henn,.... 
nngen aan jou 
Tot slot een ged chi van Jud11h Herzberg 

AJsche.d 

Het afscheid komt er alweer aan 
op hele oude benen 
De treden van de dagen 
worden dage'i1ks hoger. 

Wij voelen ons gesteund door de vele blijken van betrokkenheid 
en medeleven, zowel b1dens ma's ziekte als ook b11 het afscheid 
WiJ bedanken eeroeder daarvoor harteh1k 

Tony enJone 
Jomt Ro$aMe 

Bome, 1 apnl 1997 


