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weduwe van Jeannes Petrus Jansen 

Zij werd op 20 augustus 1928 in Woensdrecht geboren en 
overleed op 25 januan te Bergen op Zoom. 

Het was vreemd om Sint Nicelaas te vieren, zonder dat Riet daarbij 
was. Vanwege een ziekenhuisopname, kon zij in december niet genie
ten van de gezichten van haar kinderen en kleinkinderen, wanneer de 
pakjes werden uitgepakt en haar gedichten werden voorgelezen. Het 
zal nog vaak vreemd zijn ... om verder te gaan zonder Riet. Want in 
haar gezin had zij een speciale plaats. 
Aan de basis van dat gezin lag de liefde tussen Jan en Riet. Zij leerden 
elkaar kennen tijdens de militaire diensttijd van Jan en raakten steeds 
meer met elkaar vergroeid. Daarom besloten zij om met elkaar te 
trouwen. Uit de band van hun huwelijk werden Rudi en Majorie 
geboren. Voor hen was Riet een zorgzame moeder, d1e met grote 
precisie zorgde voor het huishouden. 
Er ontging weinig aan de ogen van Riet. Dat hebben ook haar 
kinderen ervaren, want hun Ma volgde hen met grote aandacht. 
Ongeëvenaard blijven haar mokkataarten, waarmee zij bijzondere 
dagen tot een feest maakte. 

Ook werkte Riet in haar winkel, waardoor zij heel wat mensen in 
Hoogerheide leerde kennen. Zij zag haar gezin verder groeien. Haar 
kinderen trouwden en de kleinkinderen werden geboren. Als een lieve, 
trotse Oma genoot zij ervan, wanneer zij de kleinkinderen zag. Graag 
verwende zij hen. 
De liefde voor haar gezin gaf haar ook de kracht om te vechten tegen 
haar ziekte. Hierbij was Jan haar grote steun en toeverlaat. Zijn 
overlijden raakte haar diep. Riet kon niet wennen aan het alleen-zijn. 
Gelukkig mocht zij rekenen op de nabijreid van haar gezin. Ook werd 
zij door de buurt fantastisch opgevangen. 
De laatste tijd verslechterde haar gezondheid en kwam zij in het 
ziekenhuis terecht. In de nabijheid van haar kinderen is zij rustig 
overleden. Wij hopen en geloven dat zij opnieuw verentgd is met Jan, 
in het Land van God. 

Riet hield ervan om gedichten te maken. Daarom besluiten wij haar 
levensverhaal met een gedicht ... 

Niemand weet wat leven is 
alleen dat het gegeven is 
en dat van dit geheimenis 
God het Begin en Einde is (H. Oosterhuis) 

Uw blijken van medeleven hebben ons goed gedaan en 
zullen ons tot steun zijn. Hartelijk dank hiervoor 

Kinderen en kleinkinderen 


