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In dankbare herinnering aan 

Antonius Wilhelmus Jansen 

echtgenoot van Agnes Mana Ni1hu1s 

H11 werd geboren te Helmond op 22 april 1 g2Q 
en overleed geheel onverwacht in zijn woning 
te Enschede op 27 november 1994. 
De H. Eucharistie bij zijn Uitvaart werd gevierd 
in de Goede Herderkerk te Enschede op 2 de
cember, waarna de crematie volgde te Usselo. 

Aan het dynamische leven van Antoon Jansen 
kwam in het nachtelijk uur een onverwacht 
einde: in zijn slaap tieeft hij de reis naar het eeu
wig leven bij God gemaakt zonder dat dit ge
merkt werd: Zijn hart bleef stilstaan. Voor zijn 
echtgenote Agnes was dit des te verdrietiger, 
omdat zij samen op reis zouden gaan naar hun 
dochter Els en haar gezin In Senegal. 
Voor vader Antoon was zijn gezin alles: met zijn 
Agnes is hij 46 jaar zeer gelukkig getrouwd ge
weest: zij kregen 2 dochters en 2 zonen en 
werden de grootouders van 10 kleinkinderen. 
Zorgzaam was hij voor z1in kinderen en dol op 
Zijn kleinkinderen. 
Niet alleen was hij een zeer nauwgezet boek
houder-kassier, maar tevens begaan met het 
wel en wee van zijn mede-werknemers in de 

Tubantia-spinnerij tot aan het einde van dit be
drijf. Op hem werd door ontelbaar veel mensen 
een beroep gedaan en Antoon Jansen stond 
altijd klaar met zijn vaardige pen, met zijn gou
den nanden die maakten wat zijn ogen zagen 
en vooral met zijn diepgeworteld gevoel voor 
eerlijkheid en rechtvaardigheid. 
Vanuit zijn geloof als christen kon hij eigenlijk 
onrecht, waar ook ter wereld. niet verdragen. 
Zo leerde hiJ aan z,jn kinderen op gelovige wijze 
in het leven te staan; 1n Zijn wijk wist hij op te 
komen voor goede bewoning en leefbaar mi
lieu; in zijn sport was h·j zelf actief en instrueerde 
graag de ieugd; in zijn vrije tijd hield hij van ge
zelligheid in velerlei vormen. 
In leegte en gemis heeft hij nu zijn dierbaren en 
vele anderen hier achtergelaten. Moge hij zelf 
nu na zijn liefdevol en bedrijvig leven de rust en 
vrede verwerven voor altijd 1n Gods Vaderhuis. 

Voor uw meeleven na het zo plotseling overlij
den van mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame 
vader en schoonvader en onze verwennende 
opa zijn wij U zeer dankbaar 

Mevr. A.M. Jansen-Nijhuis 
Kinderen en kleinkinderen 


