
Een sterke vrouw. 
wie zal haar vinden ? 

Spreuken 11, 10 

Wanneer U bidt denk dan een ogenblik 
aan 
WILHELMINA HERMANNA RAATGERINK 

echtgenote van 
JOHANNES JANSEN. 

Zij werd geboren op 24 juni 1902 te Oot
marsum. Zij huwde J. Jansen op 21 mei 1947. 
Op 5 september 1985 heeft zij haar ziel aan 
haar Schepper teruggegeven na een lang 
durig en met moed gedragen ziekte. en 
veel lijden; zij was gesterkt door het Sa
crament der Zieken. Na een H. Mis van Re
quiem in de parochiekerk van de H.H. Si
mon en Judas te Ootmarsum hebben wij 
afscheid van haar genomen. en haar ter 
ruste gelegd op de R.K. Begraafplaats in 
Ootmarsum. 

Oma. Mientje Jansen was een lieve. ge
voelige. harrelijke vrouw. Voor iedereen en 
voor alles toonde zij haar belangstelling, 
Zelfs tot de laatste maand voor haar heen
gaan vroeg ze nog wat er in de parochie 
gebeurde. en vooral de renovatie van de 
kerk was een van haar liefste dromen die 
z[i nog graag had willen mee maken. 
Dat zij geliefd was door iedereen die met 
haar in aanraking kwam toont wel de grote 

stroom van hen die haar bezochten gedu
rende haar ziekte. 
Lieve man, met jouw heb ik 38 jaren door
gebracht om met jouw voor je kinderen 
een moeder te zijn en samen onze familie 
op te bouwen en te leven als goede chris
tenen. 
Ik dank je voor alles wat je voor mij be
tekent hebt. 
Lieve kinderen, kleinkinderen . familie. vrien
den buren en alle kennissen: Ik ben van 
Jullie heengegaan ik dank jullie allen voor 
jullie liefde. hartelijkheid en belangstelling. 
vooral in mijn ziekte en lijden, waarvan ik 
nu ben verlost en eeuwig mag genieten 
in het vaderhuis. 
Wij allen. oma, hebben jou met liefde en 
plezier bijgestaan in je lijden. en zullen je 
blijven gedenken in onze gebeden. 
Vaarwel. moge God je voor eeuwig op
nemen in de eeuwige heerlijkheid, en je 
geleiden tot je hemelse moeder Maria, om 
altijd met haar te genieren van de eeuwige 
vreugde in het vaderhuis van haar Zoon. 

Voor uw hartelijke blijken van medeleven 
betoont na her overlijden en bij de begra
fenis van onze zorgzame vrouw, moeder 
en oma, betuigen wU U onze hartelijke 
dank. 

Familie Jansen-Raatgerink 


