
Ter dankbare herinnering aan 

WILHELMINA GODEFRIDA TIELEMANS 

weduwe van 

HUBERTUS JANSSEN 

Geboren te Gestel op 27 januari 1893 en over· 
leden te Eindhoven op 20 januari 1975. Wij 
hebben haar bijgezet bij haar man op het St. 
Severinuskerkhof 23 januari d.a.v. 

Wij zijn dankbaar, dat wij moeder zolang in ons 
midden mochten hebben. Het laatste jaar was 
ziJ dikwijls ziek en verzuchtte dan wel eens: ik 
denk, dat ik naar ,,'t hemel ke ga" maar telkens 
opnieuw richtte zij zich weer op en kwamen 
haar levenslust en humor weer naar boven. 
Zij heeft een zeer arbeidszaam leven geleid. 
Haar zes kinderen en haar drukke winkel eiste 
haar helemaal op. 

Toen vader ziek werd heeft zij hem jaren lang 
met een voorstelbare liefde en veel geduld ver· 
zorgd. 
Na zijn dood bleef zij het middelpunt van haar 
gezin en kon zij nog intens genieten van het le
ven. 

Van haar kleinkinderen hield ze erg veel. Uren· 
lang kon zij verhalen vertellen over het oude 
Gestel en liederen zingen uit haar meisjesjaren. 

Zij was een diep gelovige vrouw, die open stond 
voor vernieuwingen en zich gemakkelijk kon 

aanpassen aan veranderingen. Van een eucharis
tieviering in de volkszang genoot zij intens om
dat zij zich daarbij helemaal betrokken voelde. 
In al haar bezorgdheid zei ze dikwijls: ik ben 
bang dat jullie geen tijd hebben om te bidden, 
daarom doe ik het dagelijks voor jullie want ik 
heb tijd genoeg. 
Met grote dankbaarheid zullen wij, haar kinde
ren en kleinkinderen, blijven denken aan alles 
wat moeder voor ons gedaan en betekend heeft. 
Moge zij met vader genieten van Gods eeuwige 

heerlijkheid in 't hemelke zoals zij zich in alle 
eenvoud uitdrukte. 

Voor Uw blijken van medeleven, betoond bij 
het overlijden en de begrafenis van 

WILHELMINA GODEFRIDA 
JANSSEN · TIELEMANS 

zeggen wij U hartelijk dank. 

Eindhoven, januari 1975. 
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