
Sterven is 
je hand uitsteken 
naar God en weten dat 
Zijn hand klaar staat 
om je op te vangen. 



t 
Gedenk in uw gebeden en 
bewaar in uw herinnering 

Femia Hermina 
Catharina ten Voorde 

weduwe van 
Jan Hendrik Jansen. 

Zij is geboren 23 maart 1899 te Hengelo. Plotse
ling is zij gestorven op 29 oktober 1990te Almelo 
in het ziekenhuis. Haar uitvaartdienst vond plaats 
in de Christoffel kerk op 2 november, Allerzielen . 
Daarna werd er afscheid van haar genomen in 
het Crematorium te Almelo. 

Moeder was een zorgzame vrouw die al spoedig 
-n.l. toen ze 59 jaar was - haar man moest 
verliezen . Hoe druk ze ook was in haar gezin, en 
hoe bezorgd ze ook was voor alles, ze had altijd 
tijd voor gebed, want daarin vond ze haar kracht 
en troost. 
Ook bleef ze interesse houden in allerlei dingen 
en praatte graag mee over politiek en aktualitei
ten . Daarom ook had ze graag mensen om zich 
heen. Zij hield van uit -gaan, vooral als het een 
bedevaart betrof. Zo is ze meerdere keren op 
bedevaart geweest naar Kevelaer, Overdinkel eri 
zelfs Lourdes. 

Ze was nauw verbonden met het kerkelijk leven 
en zo kon ze uren luisteren naar de kerkradio. Een 
van de dingen waar ze de laatste tijd verlangend 
naar uitzag was het komende ziekentriduüm, 
waar ze zich altijd zo op kon verheugen . 

Helaas heeft ze dat niet mogen meemaken. Ze 
werd plotseling ernstig onwel. 
Na één dag in het ziekenh uis stierf ze, geheel 
onverwacht, tot verdriet van haar kinderen, klein 
kinderen en haar achterkleinkinderen, waar ze 
zoveel voor betekende, maa r niet in het minst 
voor haar twee zoons, met wie ze nog steeds 
samen woonde. 
Moge zij rusten in vrede. 

Voor Uw blijken van belangste lling en medeleven 
ondervonden na het zo onverwacht overlijden 
van onze lieve moeder, groot- en overgroot
moeder, zeggen wij U hierbij oprecht dank. 

Kinderen, klein - en 
achterkleinkinderen 

Almelo, november 1990 
Bornsestraat 354 


