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Ter dankbare herinnering aan

TRUUS JANSSEN

Maria Gertrudis Janssen werd geboren op
5 mei 1923 in Nuth en overleed, voorzien van
de H. Sacramenten, op 25 september 1gg0 in
Waubach. Ze werd op 29 september, na een
plechtige requiemmis in de kerk van de H.
JozeÍ te Waubach-Groenstraat, begraven op

het parochiële kerkhof aldaar.

,,De rechtvaardige vindt rust, ook al sterft hij
voor zíjn tijd. . . . " (Uit het boek der Wijsheid).

Aan deze tekst denken wij bij het aÍscheid
van Truus Janssen. De grote vraag blijft waar-
om ze voor haar tijd moest sterven, want zij
leefde rechtvaardig! En ze werd gerechtvaar-
digd door haar gewetensvolle leven in Gods
handen te leggen, ook tijdens haar laatste
maanden. Zij leerde, door het lijden gelou-
terd, alles aan God over te geven, die ons
hart, onze vreugde en ons verdriet kent.
En in die zin blijft ze voor ons een voorbeeld
van een onwankelbaar gelovige vrouw.
Ze hield niet van franjes en zei wat ze dacht,
zonder iemand te willen kwetsen. Daarom
werd ze door velen bemind. Altijd was ze
bedrijvig en in de weer, en omringd door
vriendinnen, die altijd een beroep op haar
fijngevoelig meeleven konden doen. Ze stond
er op dat alles schoon en verzorgd was.

Ze genoot van het kienen en kaarten en van
de kleine dingen die het leven opvrolíjken.
Ze was trots op haar kleinkind, die wel nooit
zal vergeten hoe hij met haar mee mocht om
aardappelen bijeen te garen op de velden.
Ze waardeerde elk goed gebaar en was dank-
baar voor de velen die haar hielpen in de
donkere uren van het leven.
En zoals ze leefde, kon ze sterven. Ze dankte
uitdrukkelijk voor de liefdevolle zorgen en
hartelijke "thuis" waarmee haar zoon en
schoondochter haar opvingen in hun huis.
Ze wilde zo weinig mogelijk iemand tot last
zijn en elk verdriet aan anderen besparen.
Ja, zelfs in haar ziekte, bleef ze niet in zich-
zelt verz.onken, maar dacht ze aan de anderen.
Truus, rust nu uit van je moeite en strijd,
want "Zalig zijn de doden, die in de Heer
sterven." Ir/oge je nu ten volle zien hoe
Maria, tot wie je za vaak bad, voor ons bidt,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Voor uw gebed en medeleven betoond bij
haar ziekte en overlijden zeggen wij u van
harte dank.

De bedroefde familie.

De plechtige zeswekendienst, waarbij we U
van harte uitnodigen, zal plaatsvinden op
zondag 4 november om 10.45 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozef te Waubach -
G roenstraat.


