


Ter herinnering aan 

GERARD JANSEN 
echtgenoot van 
Annie Hooijen 

*Hoogeloon. 26 april 1917 
t's-Hertogenbosch, 27 augustus 1998 

Gerard kwam uil een gezin van dertien kinderen 
waar zorgzaamheid vanzelfsprekend was. Die 
zorgzaamheid tekende hem In zijn eigen gezin, 
nooit was hem iets teveel. Een erg vriendelijk 
man; zo blijft hij in teders herinnering. 

Vader was trots op zijn ouderwets klassieke 
opvoeding op een seminarie in Belgiê. Frans en 
Latijn waren zijn favoriete talen en dat liet hij ook 
altijd blijken. HIJ wist op allerlei momenten met 
passende Latijnse citaten te strooien en ziJn 
"Bonjour en houd je taai" zullen we missen. 

Vader was een gelovig mens. 's Zondags ging hij 
vaak met moeder naar de Hoogmis en genoot 
altijd van de zang van het St. Petruskoor. 
Tegelijkertijd was hij iemand met een brede visie 
op ontwikkelingen In de kerk en de maatschappij. 
Daarbij liet hij mensen graag in hun eigen waarde. 

Vader hield van het kijken naar sport. Wat kon hij 
genieten van een voetbalwedstrijd. Hij bleef zich 
jong en levenslustig voelen, al kostte hem dat de 

laatste drie jaren steeds meer moeite door pijn 
aan zijn voet. Gelukkig genas dit voor een deel 
mede door de geweldige zorg van moeder. 
Daarna kwam er nog een mooie periode. We den
ken bijvoorbeeld met veel plezier terug aan de 
gouden bruiloft vorig jaar. een schitterend feest. 
Samen met moeder. van wie hij zoveel hield. heeft 
hij hier erg van genoten. Ook waren er voor de 
toekomst nog zovele plannen. 

Vader was een fantastische opa voor zijn vijf 
kleinkinderen. Hij keek uit naar hun bezoekjes en 
genoot ervan om samen mei oma hen te verwen
nen. Jarenlang was hij hun speelkameraad, als 
een kind met de kinderen. Op allerlei manieren 
wist hij hen te plagen. 

Samen met moeder, kinderen, kleinkinderen en 
familie heeft Gerard een mooi leven gehad. We 
zullen hem verschrikkelijk missen. 

Merçl et Adieu 1 

Wij bedanken u voor uw belangstelling en mede· 
leven. 

Annie, kinderen en kleinkinderen 

Boxtel. 1 september 1998 


