
Lieve pa, 

je was een prachtige vader voor ons, je z.orgde er 
voor dat wij de normen en waarden van het 
leven goed begrepen, vooral eerlijkheid en recht 
door z.ce waren 1ouw lijfspreuken. 
Als kind mochten wij al genieten van je 
creativiteit, van hobbelpaard tot een heuse 
draaimolen, niets was je te veel. Ook l:i.ter nog 
kwam je ons vaak te hulp met creatieve 
oplossingen. 
Nadat wij allemaal zelfstandig onze weg 
gevonden hadden, hielp jij ons bij het 
verbouwen van een huis of boot, ook de tuin 
van ons allen "''erd vaak door je gedaan. Dat de 
kleinkinderen dol op je waren is met 
verwonderlijk, je was als een rots in de branding 
en leerde z.e van kleins af aan goed kennen, want 
oppassen deed je vaak en gnug. Dat j11 later je 
eigen moestuin op moest geven dat deed 1e p1Jn. 
Jij liet ons de laatste iaren leven tussen hoop en 
vrees, over het verdere verloop van jou. De 
interesse en wilskracht hadden een langer leven 
in gedachten, maar aan je lichaam voelde jij dat 
dit met meer mogelijk was. 

Pa, een ding is zeker, onze wereld zal zonder jou 
nooit meer hetzelfde zijn. 
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Ter herinnering aan 

Gerardus Johannes Jansen 
echtgenoot van 

Johanna Gerarda Josephina Jansen 
"Doetinchem, 29 mei 1920 
t Doetinchem, 4 juni 1996 

Ondanks de wil en de kracht om te leven, voor 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, is hij na 
zijn vele lichamelijke ziekten van ons heenge
gaan. Tijdens zijn leven heeft hij voor velen een 
onuitwisbare indruk achtergelaten. HiJ stond aJ. 
tijd voor iedereen klaar, zichzelf daarbij volledig 
wegcijferend. Hij was een gelukkig man met Jo
hanna aan zijn zijde, een vader en opa, die trots 
was op zijn kinderen en kleinkinderen. Hoewel 
de laatste 7 levensjaren zijn gezondheid hem par
ten speelde, heeft hij dat weinig aan anderen la· 
ten blijken. Na zijn vermoeiend gevecht, hopen 
we dat hij de rust krijgt die hij verdient. 
Maria begeleid je naar het eeuwige leven. 

Voor de vele blijken van medeleven, ondervon· 
den tijdens zijn ziekten, na het overli/'den en bij 
de uitvaartplechtigheden van mijn ieve man, 
onze lieve vader en opa, betuigen wij U onze op· 
rechte dank. 

Johanna, 
Wim en Roos, Elvira, Allard, Gregor 
Joke en Ben, Ad, Rutger, Maarten, 
Albert en Sissie 

Doetinchem, juni 1996 

De sterr;ende 

Wanna>Y hij, wder 'IX!mlOeit is wn het U"IX!n 
Tussen hoop en vrees wn de laatste wmie jarm, 
Z.odu hij 'lA?OT de zm.x:eiste mMl de wijl der overleven 
De niuhten lang in angn de toekcmsr te bcuurcn. 

Nu in het paanen licht, dal door de hoge rnum 
der kleiner kuner zeeft, ligt hij in 't witte hm, 
En voelt, bij 't hopeb:ae staren stads naar builen, 
Hoe hem een er age traan de holle utmg bener. 

En de tr..xmden, te midden wn de tYr)UWt! dingen, 
Met vrienden en familie om het jL:tddermd hart 
De niuhten vol wn gemen~daghennnenngen, 
Wen, wakker, hij deduisrm peilde in st4r getut1r ~ 
blce:lend han. 

E.en birre weemoaJ komt de' elkndige genaken. 
Wann«r zijn groot verlangen weg wn 't ziekba:J staart, 
Maar niet dan eindloosheid wn kleine kamers en nurli
sche zaken 
En w:tt nooddruftig eerste groen wn bladeren ontUKUtn. 

Rust, n<St en vroom ontzag bij 't grootste der geJx:inu.n: 
E.en mens, om wien nu is gelm«i het 'UJ('Yf}dse grxlniis, 
'Zcals na l.entaiag de woeste stonnen zwijmen, 
En 't hwrbaar stiller werd rondom 't lichaam als zijn 
huis. 


