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Gestorven, maar levend in Christus 

HANS JANSEN 
(BERNARDUS JOHANNES 

zoon van 

TH . J. JANSEN EN A. M C. RAUWERS 

Geboren in Winterswijk op JO oktober 1952. 
Plotseling uit ' t leven weggerukt als slacht
offer van het verkeer op woensdaqavond 
26 september 1973 te Olden,aal. Na een 
Eucharistieviering leqden wij zijn stoffelijk 
overschot te ruste op het katholieke kerk
hof te Oldenzaal op 29 septembr 1973. 

Nu wij alleen nog maar de herinnering 
aan Hans over hebben, worden wij ons pas 
goed bewust wat hij voor ons betekende. 
Hij was een echte jongen, een jongeman, 
zoals je wenst dat een zoon en broer van 
die leeftijd is: zelfbewust, vertrouwvol op 
een sympathieke wijze stoer, en tegelijk 
toch ook lief, voor z'n ouders en de an
deren thuis, bijzonder voor zijn meisje en 
eigenlijk voor iedereen die nader kennis 
met hem maakte. 
Maar juist omdat het zo fijn was dat Hans 
bij ons hoorde zoals hij was, daarom kun 
nen wij nu niet anders dan met tranen in 
de ogen voor God staan ..... Mäar Hij zegt 

niets terug. Of toch wel ? Is het wellicht 
niet zo, dat wij die achterblijven, in deze 
dagen aan elkaar weer nieuw mogen on 
dervinden wat liefde is? . Ubi caritas et 
amor, ibi Deus est. Waar echte liefde ii., 
daar is God". Een eeuwenoud christelijk lied. 
Op onvoorstelbare wijze kan de dood toe 
slaan in het leven van mensen-samen. Het 
enige verweer dat we hebben. is de moed 
om verder te leven en lief te hebben. 
Moge Hdns. die in zijn te korte leven toch 
eigenlijk zo veel gegeven heeft. voorgoed 
zijn opgenomen in het mysterie van liefde 
dat God heet. 

Voor uw blijken van deelneming onder
vonden bij het plotseling overlijden van 
onze lieve zoon, broer. zwager, oom en 
verloofde zeggen wij U oprecht dank. 

Oldenzaal, sept. 1973 Il Jan van Galenstraat 1 

FAMILIE JANSEN 

EN VERLOOFDE 


