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Laat dil een dierbare herinnering zijn aan 

Dora van Ganzewinkel-Vissers 
echtgenote van 

Jan van Ganzewinkel 
en moeder van 

John en Marloes 

Doortje, wij allemaal die hier aanwezig zijn, maar 
1n het bijzonder je man, John en Marloes. zijn 
JOU ontzettend dankbaar voor alle liefde en harte· 
hjkheid, die Je hun gegeven hebt. Je hebt Je met 
hart en ziel ingezet voor Je man en kinderen 
Wij allen moeten nu samen proberen, om het 
leven van je man en jullie kinderen draaglijk te 
maken, wat zonder jou een ontzettend moeilijke 
opdracht is. Maar als wij dan denken aan alles, wat 
Jij zonder klagen voor ons allen opgebracht hebt, 
sch13ten woorden tekort. 
In je langdurig ziek zijn hebben wiJ nooit een 
klacht gehoord, het ging altijd goed met Doortje. 
Als je op bezoek kwam, viel het weer mee en 
Kreeg Je hoop, dat alles weer in orde zou komen. 
Maar nu staan we voor de feiten. Wij allemaal 
beseffen nu pas goed wat je voor ons betekent. 
Je hebt ons doen inzien. hoe vergankelijk het 
leven 1s. Je bent met je 39 jaar nog veel te Jong 
om van Je gezin en je familie afscheid te moeten 
nemen . Maar WIJ allemaal , die gezien en meege
maakt hebben, hoe tevreden Je was rr.et je lot, 
heb jij doen inzien, hoe afhankelijk w1J ziJn van 
God en Gods wil. Je hebt in je laatste dagen 
gezegd . .. Jullie moeten niet zo hui •en. dat doe 

ik toch ook niet". Zo'n volled ige overgave Is voor 
ons allemaal een voorbeeld als van Christus. 
Wij mogen vooral ook je ouders dankbaar zijn, 
dat ze JOU zo'n sterke levensovertuiging meege
geven hebben. Ook de pastoor in het ziekenhuis, 
waar je zo'n enorme steun aan gehad hebt. 
Als middelste van zo'n groot gezin ben je opge
groeid in Ommel, bij Maria, die daardoor altijd 
een bijzonder plaatsje bij jou gehad heeft. Door 
je huwelijk met Jan verhuisde je weer naar Some· 
ren, je geboorteplaats, waar John en Marloes ge
boren werden en waar je lichaam nu de laatste 
rustplaats vindt. Samen proberen wij je man en 
kinderen te helpen in deze moeilijke dagen, maar 
je naaste buren doen dit al ruim 2 jaar, door hen 
op te vangen en te helpen op alle mogelijke ma
nieren, waarvoor wij hun erg dankbaar zijn. 
Doortje, wij allemaal die aanwezig waren bij het 
toedienen van het Sacrament der Zieken zullen 
nooit vergeten, dat je toen zei: .,Tot dadelijk". 
Deze woorden hebhen voor ons allen een diepe 
betekenis gekregen, het was alsof je daarmee wou 
zeggen, tot ziens bij God. 
Laten Wij daarom samen bidden, om Dora's wens 
in vervulling te doen gaan. dat wij eens weer 
allemaal samen met haar zullen zijn. 

Jan, John en Marloes. ouders schoonou· 
dors en alle familieleden, zijn U heel erg 
dankbaar voor Uw gebed en Uw aanwezig· 
heid in deze moeilijke en droevige dagen. 

Someren, 15 januari 19n. 




