


Dankbaar gedenken wij 

Bertus Jansen 
echtgenoot van Truus Olde Damink 

Geboren 14 april 1928 te Oldenzaal. Overleden 1 juli 
1991 te Oldenzaal, op de leeftijd van 63 jaar. Na de 
Eucharistieviering in de Emmausparochiekerk hebben 
wij zijn lichaam te rusten gelegd op de begraafplaats 
aan de Hengelosestraat te Oldenzaal, 4 juli 1991 . 

Pa was duidelijk een degelijk mens, die graag wilde 
dat alles goed verliep. Hij was er voor ons: voor Ma en 
de vijf kinderen. Hij gaf ons alle vertrouwen in onze 
levensgroei. Hij ging er trots op, dat zijn kinderen alles 
konden en elkaar bij alles hielpen. Nu hij zo ineens 
gestorven is, danken wij hem voor alles wat hij ons 
gegeven heeft. 

Bij Gelderman heeft hij 40 jaar altijd hard moeten 
werken, maar hij deed het met veel plezier. Toen Pa in 
de WAO kwam, viel het hem heel erg moeilijk afscheid 
te nemen van zijn werk en zijn collega's. Hij hield niet 
van dwang en druk: hij was gevoelig voor waarheid en 
gerechtigheid. 

De laatste jaren waren niet zo gemakkelijk voor hem. 
Hij was er wel eens onrustig onder. Pa klaagde nooit 
en bleef genieten van de gezelligheid, zeker op zondag-

morgen, als alle kinderen kwamen. Hij hield ervan 
's avonds een kaarsje aan te steken. Hij praatte graag 
over alles wat hij had meegemaakt. Plezier ondervond 
hij van de buren en ontspanning vond hij in zijn hobby's: 
de vogels, de tuin met zijn bloemenpracht, de planten 
in huis en de muziek. 

Hij die zelf zo in stilte beproefd werd, gaf ons de nodige 
bescherming, waar hij zelf ook zo op vertrouwde. 

Gij eeuwige, 
die mij adem en ruimte geeft. 
Geef mij vreugde. 
In vrede leg ik mij 
neer en ik slaap al. 
Gij doet mij wonen 
veilig en wel. 
God, Gij alleen. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die 
wij mochten ondervinden na het onverwachte overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame vader, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Oldenzaal, juli 1991 

G.M.J. Jansen-Olde Damink 
en kinderen 


