
Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Jansink-Peterinck 

sinds 2 juli 1986 weduwe van 
Johannes Gradus Jansink. 

Zij werd geboren in Lonneker op 
22 februari 1907. 

Ze is overleden, na gesterkt te zijn door het 
H. Sacrament der Zieken, 

op 16 november 1997. 

Na de Eucharistieviering in de 
Parochiekerk te Lonneker, hebben wij haar 

te ruste gelegd op het kerkhof aldaar op 
20 november 1997. 

Moeder was een zorgzame vrouw met een 
groot geloof. Ze heeft een druk leven ge
had. Toen ze trouwde kwam ze in een 
groot gezin. Opa en oma en broers van 
vader waren nog thuis. Zelf kreeg ze 12 
kinderen, opnieuw een groot gezin. 
Ze heeft altijd hard moeten werken , maar 
dat deed ze vol liefde en dankbaarheid . 
Moeder was zeer gastvrij . Het gebeurde 
vaak als er bezoek kwam, dat de gasten 
bleven eten. Ze zei dan: Waar er zoveel 

aan tafel zitten , kunnen er nog wel een 
paar bij . Moeder ging elk jaar op bedevaart 
naar Kevelaer. Ze was een groot Mariaver
eerder. Ook is ze in Lourdes geweest, wat 
een diepe indruk op haar heeft gemaakt. 
Een hoogtepunt in haar leven was toen 
moeder en vader 50 jaar getrouwd waren. 
Heel moeilijk had moeder het toen vader 
kwam te overlijden . Ze had hem tot het 
laatst toe verzorgd en na zijn overlijden 
was moeder 'zo alleen' zoals ze zelf zei . 
Veel mensen had ze om haar heen, maar 
het gevoel van alleen zijn bleef ze houden. 
Moeder heeft tot het laatst toe meegeleefd 
met de boerderij . Oma had veel belangstel
ling voor haar klein- en achterkleinkinderen. 
Ze vroeg altijd hoe gaat het op school en 
ze dacht aan elke verjaardag . Moeder is 
lang bij ons geweest. Nu ze is heengegaan 
zijn we verdrietig, maar ook dankbaar voor 
alles wat ze voor ons heeft gedaan en be
tekend. We nemen afscheid van haar en 
zullen haar in onze gebeden blijven 
gedenken. 

Voor uw medeleven betoond na het overlij
den van onze moeder en oma, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

De kinderen. 


