
Ter dankbare herinnering aan 

Chrl1tlne Fr1ncl1ca Maria Theeuwen 
weduwe van 

Henrlcu, Hubertus Janssen 

Zij werd geboren te Ravenstein 
op 19 augustus 1897 en is. gesterkt door 
het Sacrament van de zieken, overleden te 

Nuenen op 20 augustus 1986. 

Zij was precies 89 jaar geworden, maar 
haar krachten waren op. Het vieren van 
haar veqaardag ging niet meer, maar toch 
dacht zij er wel aan, maar niet voor zich 
zelf maar voor de anderen die voor haar 
zorgden wat zou ik hen moeten geven?_. 
Zij was immers dankbaar voor de zorg die 
zij ontving en zij wilde maar zelden een 
beroep op hen doen. 
Zij had enkele maanden zorg nodig gehad, 
omdat haar krachten minder werden, maar 
anders was heel haar leven een zorgen 
voor anderen geweest. Bijna 57 jaar h~d 
zij samen met haar man voor het gezin 
gezorgd. Niets was haar daarvoor te veel 
geweest en vroeg of laat: moeder was er 
altijd . Zo maakte zij het voo~. haar man 
mogelijk om te werken aan z1Jn zaak, en 
dat deed hij graag. 
Toen de kinderen hun eigen weg gingen, 
bleef zij hen volgen en lief en leed werd 
met hen gedeeld Ook voor de kleinkin-

deren was ZIJ die goede oma, die met hen 
meeleefde en die goed op de hoogte was 
ook van hun tijd. Zij was trots met de 
achterkleinkinderen en er blij mee. 
Zo heeft z1J haar leven mooi en zinvol 
gemaakt, door haar eigen inzet, haar zorg, 
haar liefde en vreugde. 
Maar zij wist ook, dat alles niet van haar 
afhing, maar veel meer van God. Hij_ was 
immers degene, die het leven geeft, die de 
mensen de kans geeft om van dat leven 
iets te maken, die de mensen ook daarin 
b1Jstaat. Dat was haar geloof. en dat was 
sterk en daaruit putte zij de kracht in alle 
omstandigheden in haar leven. Dat beleed 
zij ook in haar dagelijks gebed, tot het 
laatste toe. en dat maakte haar sterk om te 
zeggen. dat zij bereid was om naar God te 
gaan. Zo is zij ons voorgegaan. 
Wij willen haar volgen in ons gebed: 
God, wij danken U voor onze goede moe
der en lieve oma, die zo veel voor ons be
tekend heeft. 
Wij danken U voor haar die wij in ons leven 
ontmoet hebben en wij allen vragen U, 
beloon haar met uw goedheid en geef haar 
een plaats in uw huis voor alllJd. Amen 

Voor uw deelneming en medeleven zijn wij 
U oprecht dankbaar. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 




