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Nel Janse
Hubatim Pietanela tubrb -larse vcrdgaboral n,AmbyW
9 nddft 7999 en ovaleed, Sdterk net de H.kramanten,
in het AriLrnzk*drlab te BruÉtuÍn q 93 juli 9@3. Zi
vÉrd q 99 jtii na eat ptechtige uituatunis it & StJosephketk te Watbach-Grerstraat gecreme«d in
lmstenrade l-leeda1.

ln haar jeugd maakt€ Nel vele iaarhuizingen mee, wdnt dat
bracht het beroep van de "appe( met zich m€e. Voor

dit niet pÍetbg, ffffir ze l.ÉvvondeÍcP-, de
Íechtlunrge eenitjt:F.id van haar vader, die zelf protestant
haar was

het geloof van ieder r5BcleeÍde. UiteindelÍk l«vam het
\iíaubach wonen. Nel zorgde hier \oor haaÍ
Sezin in
ouders totdat ze er oveileden.
Ze w6 zeet g6leld op haar neef en zijn gezin in M. veÍre
Assen. Een wat kee( per jaaÍ ging ze eí op \6lcntie. Ook
ging ze gröag op bedevaart
eÍ was ezn vÍljwel
dagelijkse keÍkgang. Ze bleef haar kacht en inspiratie
zo€ken bÍ moeder tíaÍÈ en bÍ haar Zoon. ln haar vÍije tld
\()nd zU onspanning bij de hancÀ^/erkclub en tn h€t
gezamenlijk b€luisteren van muziek. Ook in haar laa§te

el

l€vensjaren 6leeÍ ze zich wijwillig inzetten

Om€Íwacht VrJg ts orze g@de Nel gestoÍ\,€n, ook al was
ze emsls ziek. aar we zijn God dankbaaÍ dat haar een
hnger ziekbed ^bespaard is g€bleven. Ve kennen haar
eerder als degeÍ',e die eat tqan.l,de zo€ had \acor de
zieke mefunets, vanuit een discret€ en deskundise inz€t
öls \€rpleesster en meer r]c8, vdnuit een groot en gelovig
hart. ZU hielp in bescheklenhed en hield haar vele goede
we*en veöorgen roor het oog van de mensen. Want ze
was er van Jongs af aan als diepsElovige wouw van
ziekql en
doordrongen dat ze Chrishs kon dienen in

&

dÍmen. Dat werd haar l6/ersro@ing. Ze volgde vele
verplegersopleidingen €n cuísussen, maar koo6 tenslotte
Íesoluut voor het werken met en v@r de mensen in de
wijkverpleging. Ze oeÍerde haar beroep uit met haÍt en ztel.
Zedeedmeer dan het sÍikt nodig€. Hetwas haar kven.

\oor

e?nzaÍnen,
het
arial€io€n. B€ide \4aÍenigingen konden dankbaar gebruik
^maken van haar vakkundrg€ inzet.
!íe vinden het fantastisch dat buren en vÍrerden haar in de
faatste weken óle'rcn opzoeken en blJstean nu ze zelt in
het ziekenhuis terecht kwam. Ze v*lde ddl ze niet veel
meet vooÍ anderen kon doen en aarvaardde wat op haar
weg kr'vöm. God heeft haar vlug b, Zich gehaald. lvlcge HU

zieken

en @parden, vanuit de Zonnebloem en

al haar goede w€rken b€lonen met een le'/en in Ziin
eetrw§e weugde. Nel bedankt \oor j€ concrete
voorbeeld van christeluke naastenli€fde.
V@r Lrw
ziekenhuis

lhdr

ge&d en medele,en tij(kns hfrr
dt bi

verblyf in hel
fÉar ouefide4 dankal wll u @recht.

fdmilie.

De plechtige zeswekendiemt zdl gehouden worden an de
parochieke* van St.-Joseph te !íaubach-Gro€nstraat op 7
septembera.s. om 11.15 uur.

