
Herinner mij, 
maar niet in sombere dagen, 
herinner mij in stralende zon, 

hoe ik was toen ik alles nog kon. 

In dankbare herinnering aan 

Alex Jansen 

Hij werd geboren op 14 november 1914 te 
Enschede. Plotseling is hij van ons heenge
gaan op 30 oktober 1997 te Enschede. Wij 
hebben op 4 november 1997 afscheid van 

hem genomen tijdens een plechtige 
Uitvaartviering in de 

St. Jacobuskerk te Enschede. Daarna hebben 
we hem begeleid op zijn laçitste tocht hier op 

aarde naar het crematorium te Usselo. 

Alex kwam uit een gezin van zeven kinderen. 
Al jong was hij lid van de verkennerij. Hier 
heeft hij zijn eerste vrouw Thea Collet leren 
kennen , die in diezelfde tijd lid was van de 
KJV. Samen kregen zij drie kinderen. 
Na 35 gelukkige huwelijksjaren overleed zijn 
vrouw. Daarna bouwde hij weer een nieuw ge
luk op met Jopie Geerdink. Aan dit geluk 
kwam op 30 oktober een abrupt einde. 

Wij willen Alex gedenken als een positief 
mens. Zijn optimistische aard kwam duidelijk 
naar voren in de wijze waarop hij de laatste ja
ren leefde, ondanks zijn beperkingen. 
Alex was een man die wat wilde maken van 
zijn leven, waar hij in geslaagd is. Zijn werk bij 
de "Twentsche Courant", zijn gezin, zijn pa
rochie; overal heeft hij zijn plek gehad en zijn 
kunnen en liefde gegeven. 
Dat zijn kerk hem erg heeft gewaardeerd be
wijst de onderscheiding "Pro Ecclesia". 
Zo stond hij ook rotsvast in het geloof. Door 
zijn enorme betrokkenheid bij de 
Jacobusparochie kwam dit duidelijk naar vo
ren. Als collectant en lector heeft hij zich zeer 
verdienstelijk gemaakt. 

Dit leven willen we aanbevelen bij de Levende 
Heer. Dat hij nu het eeuwige Licht mag aan
schouwen. Dat hij nu mag rusten bij de Heer. 

Enschede, 4 november 1997. 

Familie Jansen 

Voor uw medeleven en bf:,langstelling bij het 
overlijden zeggen wij u hartelijk dank. 


