
In zijn laatste levensjaren ondervond hij 
steeds meer hinder van zijn slopende 
ziekte. Ook in deze moeilijke jaren had 
hij echter goede momenten dat hij kon 
genieten van zijn inniggeliefde vrouw 
Fien, kinderen en kleinkinderen. 
Naarmate zijn ziekte vorderde werden de 
goede momenten steeds spaarzamer. 
Uiteindelijk kon hij de strijd tegen de 
ziekte niet winnen. 

Lieve man, vader en opa bedankt voor 
alles wat je ons in het leven hebt mee
gegeven. 
We houden van jou en vergeten je niet. 

Rust zacht. 

Voor uw belangstell ing en medeleven 
tijdens zijn ziekte, na het overlijden en bij 
de uitvaart danken wij u hartelijk. 

Fien Jansen- Klaassen 
Jolanthe, Theo, Nicolien, Martijn 
Elfriede, Alexander, Jeffrey, Yara t, Joëlle 

Herinner mij in de stralende zon 
in een prachtige bloementuin 

vol vreugde en geluk 



t 
In liefdevolle herinnering 

Henk Jansen 
echtgenoot van 
Fien Klaassen 

Geboren op 21 oktober 1922 op "Els" te 
Keijenborg. Na voorzien te zijn van het 
H. Sacrament der Zieken is hij overleden 
te Doetinchem op 26 februari 2003. 
Na de plechtige Uitvaartdienst in de kerk 
van St. Jan de Doper te Keijenborg heb
ben wij zijn lichaam te rusten gelegd op 
3 maart 2003 op het parochiekerkhof. 

Vader kwam uit een gezin van 7 kinderen, 
4 broers en 2 zussen, zijn ouders hadden 
een boerderij. Hij toonde veel belangstel
ling voor zijn ouderlijk huis en trok veel op 
met zijn jongere broer Toon van wie hij 
al vroeg afscheid moest nemen. Vader 
kon goed leren, maar verder studeren 
was in die tijd nog niet voor iedereen 
weggelegd. Hij was een ambitieus man, 
na de lagere school pakte hij alles aan 
om te werken en 's avonds studeerde hij 
zelf in de boeken. Daarna is vader bij 
Philips gaan werken, waar hij gewaar
deerd werd om zijn technische vaardig
heden en collegialiteit. 

Vader heeft van zijn jeugd genoten zoals 
uitgaan, dansen, op de motor in de Ach
terhoek rondtoeren en kermissen in de 
omgeving bezoeken. 
In 1954 ontmoette hij moeder, het was 
liefde op het eerste gezicht. Moeder viel 
op zijn prachtige blauwe ogen. 
Op 5 mei 1959 zijn ze getrouwd en 
hebben daarna bijna 44 jaar lief en leed 
gedeeld. Hun huwelijk werd gezegend 
met de komst van twee dochters. 
Vader was een vrolijke en humoristische 
man en stond positief in het leven. In zijn 
vrije tijd was vader altijd bezig, hij repa
reerde tv's, grasmachines en verbouwde 
zijn eigen huis. Ook vertoefde hij menige 
uren in zijn prachtige bloementuin. Een 
bijzondere hobby was het verzamelen 
van keien. Zo vond hij een 13 ton zware 
kei, die hij in zijn eigen tuin heeft laten 
plaatsen. Hierdoor werd zijn huis in de 
omgeving bekend als "De Kei". 
De Keijenborgse kermis betekende veel 
voor hem, elk jaar deed hij mee in het 
feestgedruis van de Keijenborgse ge
meenschap, dan danste hij met moeder 
zijn lievelingsdans, de tango. 
Dolgelukkig was hij met de komst van de 
kleinkinderen waaraan hij veel aandacht 
schonk. 


