
Als ik de dingen niet meer weet, 
als ik de namen niet meer ken 
en wat ik weet meteen vergeet, 
zodat ik onherkenbaar ben, 
denk dan aan de weg, door mij gegaan, 
zo heb ik het niet voor niets gedaan. 

In dankbare herinnering aan 
BERENDINA MARIA ANTONIA 

GUNNEWIJK 
6-4-1920 16-11-1998 

weduwe van 
Bernardus Jakobus Maria Jansen 

De begrafenis heeft 20 november plaats
gevonden op de R.K. Begraafplaats 
te Baak. 

Twintig dagen na het plotselinge over
lijden van vader, moeten we nu afscheid 
nemen van moeder. Ze was al een hele 
poos ziek en genezing lag niet in het voor
uitzicht. 
Door het plotselinge overlijden van haar 
moeder nam ze op 22-jarige leeftijd de 
volledige zorg op zich voor haar vader en 
haar jongere broers en zussen. Tien jaar 
lang heeft ze zich met hart en ziel aan 
deze taak gewijd. 

Op 11 juni 1952 trouwde zij met Bernard 
Jansen, die ook al op jonge leeftijd een 
zware verantwoordelijkheid op zijn schou
ders kreeg. Samen met vader en met hun 
zoon Johan heeft ze jarenlang op de boer
derij aan de De Veersweg 6 te Baak ge
woond. De bloementuin bij deze boerderij 
was moeders grootste hobby. Ze hield van 
mooie dingen, mooie kleding en alles wat 
groeide en bloeide. In sept. 1984 verhuisden 
vader en moeder naar een kleiner huis in 
Baak. De bloementuin werd veel kleiner 
en zo hield moeder tijd over om te haken, 
breien, borduren en wandkleden te maken, 
ook voor de kerk. In april 1998 werd ze zo 
ziek dat ze niet meer thuis kon blijven. Ze 
miste vader heel erg en ze verlangde erg 
naar hem. Jullie te moeten missen doet 
pijn, maar we zijn blij dat jullie nu weer 
bij elkaar zijn. 

Voor uw blijk van medeleven en belangstel
ling, getoond tijdens haar ziekte en na het 
overlijden van moeder en oma, zeggen wij 
u onze hartelijke dank. 

Johan, Maria, 
Peter en René Jansen 


