
Dankbare herinnering aan 

PETER MARTINUS ARNOLDUS JANSEN 

echtgenoot van 

HENRICA CAROLINA 
CATHARINA VAN DER GRINTEN 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 13 september 
1914 en overleed onverwacht in "de Nieuwe 
Hoeven" in Schaijk op 26 februari 1988. Dinsdag 
1 maart hebben we afscheid van hem genomen in de 
uitvaart in de Jozefkerk te Oss en in het crema
torium te Beuningen. 

Een paar dagen geleden was er een lichte waar
schuwing dat ook de lichamelijke toestand van Piet 
achteruitging. Maar het leek dat deze inzinking 
helemaal overwonnen was, dat hij zelfs geestelijk 
beter was dan tevoren. Daarom heeft zijn sterven 
iedereen overvallen. 
In zekere zin hadden zijn vrouw en kinderen ander
half jaar geleden al afscheid moeten nemen, toen 
hij opgenomen werd in "de Nieuwe Hoeven" in 
Schaijk. Daar voelde hij zich, dank zij de goede en 
hartelijke verzorging, echt thuis. Dat was voor Riek, 
Ton, Ankie en Peter een troost, omdat hij niet meer 
in hun midden kon blijven. 
Zij denken nu met grote dankbaarheid terug aan 
zijn leven van zorg en inzet voor hen. Voor Riek 
blijft ook de herinnering aan de vakanties, vooral in 
Italië, waar ze samen intens van hebben genoten. 

Sjoerd en Bram zullen opa ook niet gauw vergeten, 
omdat hij zo lief voor hen was. 
Vele mensen zullen dankbare herinneringen aan 
hem houden: collega's in zijn veertigjarige loop
baan in hetzelfde bedrijf; vrienden vanuit de 
gemeenschappelijke hobbies: paarden en vooral de 
honden. Hij werd erkend vanwege zijn deskundig
heid, in de organisatie van tentoonstellingen, geëerd 
als de oprichter van de kynologenvereniging. 
Hij was gelukkig met zijn huis in de vrije natuur, 
waar ruimte was voor zijn liefde voor alles wat leeft. 
Riek , de kinderen en kleinkinderen zullen dankbaar 
aan hem blijven denken vanwege zijn zorg voor hen 
en de vreugde die hij heeft gekend in het leven. 
Het goede van zijn leven willen we in eerbied 
bewaren en aan elkaar besteden. 
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de Heer 
van het leven . 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling, 
, zeggen wij u hartelijk dank. 

H. C. C. Jansen-van der Grinten 
Kinderen en kleinkinderen 

Heesch, maart 1988 
Bachlaan 49 


