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IN DANKBARE HERINNERING 

aan 

HELENA JOSEPHINA MARIA 
STEINWEGS 

weduwe van 

J. F. N. P. VISSER 

Geboren te Wieringerwaard op 29 april 1905 en 
overleden te Venlo op 18 augustus 1963, voor· 
zien van het H . Sacrament der Z ieken. De 
plechtige uitvaartd ienst werd gehouden in de 
paroch iekerk van de H. Joannes Bosco te 
Venlo. waarna begrafenis op het A.K . Kerkhof 

.. de Blenckse Bergen", 22 augustus 1983. 

Zij Is in vredel 

Haar blik die door de naderende dood meer en 
meer verduisterd werd, Is nu gericht naar het 
licht dat nimmer dooft. 
En haar handen. haar tot het laatst toe be21ge 
handen. l iggen nu stil gevouwen op haar borst: 
de plaats waar haar hart zo warm klopte voor 
ieder die bij haar kwam. Want Leny had een 
warm hart . 0, zij was geen vrouw van senti · 
ment. Neen, zij was een moedige en diep ge· 
lovige vrouw, die in de laatste Jaren van haar 
leven veel heeft moeten meemaken. 

De ziekte van haar man, zijn sterven een goed 
jaar geleden en het duidelijk weten dat zij on
geneeslijk ziek was, was haar kruis dat zij 
moedig gedragen heeft. 
In de laatste maanden vooral hebben wij er· 
varen hoe diep gelovig en godsdienstig zij INas. 
Van het begin af aan heeft zij bijna nuchter haar 
ziekte als een feit onder ogen durven zi en . 
het daarmee ook voor haar naaste omgeving 
gemakkelijk makend erover te kunnen praten . 

Toch klaagde zij nooit, maar was vol humor en 
hartel ijkheid. Op haar zijn van toepassing de 
woorden uit het Boek Prediker: "Een sterke 
vrouw, wie zal haar vinden?" 

Geheel voorbereid en vertrouwd met de ge· 
dachte aan het hiernamaals. is zlJ In de nacht 
van woensdag op donderdag gegaan naar het 
hemels paradijs. Wij die haar goed gekend 
hebben zijn verdrietig. maar voor haarzelf is 
het gelukkigmakend. 

Wij geloven dat zij nu deelt in de heerlijkheid 
van de verrijzenis van Christus en vertrouwen 
op haar zorg en voorspraak. 

O .l . Vrouw van Genooy bid voor onsl 

De zeswekendienst zal zijn op zaterdag 1 okto· 
ber In de kerk van de H. Joannes Bosco te 
Venlo om 19.00 uur. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
en de begrafenis van 

Leny Visser • Stelnwegs 

betuig ·,k U mijn oprechte dank. 

K .K. STEINWEGS 

Venlo, 22 augustus 1983 




