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JAN HENDRIK ANKONÉ 

Zij werd geboren op 2 februari 1907 te 01-
zaa l en overleed aldaar op 3 januari 1992 Op 
8 januari d.a.v. hebben wij afs<."11eid van haar 
genomen tijdens een Eucharistieviering in de 
kerk van de H. Drieëenheid. Daarna hebben 
wij haar begeleid naar het crematorium io Ussdo. 

De overledene was een doortastende en kordate 
vrouw. Zij wist van doorzetten e n gaf de moed 
nier gauw op. Gedreven door een sterk plichts
besef heeft zij met toewijding gezorgd voor 
haar gezin van elf kindt"ren en heo een dege
lijke en godsdienstige opvoeding gegeven. 

Zij had een eerlijk karakter en was oprecht. 
Je wist wat je aan haar had. 

Zij heeft met haar man een gelukkig huwelijks
leven gehad van ruim vijftig jaar. Met veel lief
de en zorg heeft zij hem jarenlang verpleegd. 
toen hij ziek en tenslotte ook nog blind ge
worden was. Toen hij op Nieuwjaarsdag )976 
kwam te overh1den. liet hij bij haar e<.'n grote 
leegte achter. Want zij heeft nooit behoefe 
gehad aan kontakten met mensen buiten haar 
familiekr ing. Zelf heeft ze ook met ziekten en 

kwalen te kampen gehad. Van een zware ope
ratie heeft zij in de laatste jaren van haar le
ven een blijvende hand icap overgehouden. 

Eind dec<.'mber 1989 werd zij opgenomen in 
"t verzorging,huis .De Molenkamp·. Daar heeft 
zij haar tijd uitsluitend doorgebracht op haar 
kamer . Zij las en puzzelde graag en wist zo 
haar tijd door te komen. 

Bij alles wat 7.iJ moest meemaken vond zij 
steun en troost in haa r geloof. Zij bad veel 
en had een grote verering en liefde voor Maria. 

Tengevolge van verontrustende verschijnselen 
werd zij kortgeleden opgenomen in het zieken
huis, waar zij niet lang daarna vol overgave 
en rustig is overleden. Haar werkzaam, plichts· 
getrouw en opofferend leven dwingt respekt 
af en bewondering, 

We mogen het vaste vertrouwen hebben, dat 
God haar nu reeds heeft beloond met ' n eeu· 
wig en onvoorstelbaar groot geluk. We blij
ven met dankbaarheid en piëteit aan haar den· 
ken en bidden: .Heer, geef haar de eeuwige 
rust en het eeuwige licht verlichte haar." 

Voor uw medeleven na het overlijden van 

onze goede moeder en oma danken wij U 

hartelijk . 
Kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen 




