


In dankbare herinnering aan 

Bas Janssen 

echtgenoot van 
Ria van den Berg 

Geboren te Linden op 2 oktober 1933, thuis in zijn 
vertrouwde omgeving overleden op 25 januari 2002, 
gesterkt door het Sacrament der Zieken 5 januari jl. 
en na de uitvaartdienst gecremeerd te Beuningen op 
29 januari 2002. 

Pap, je werd geboren te Linden waar je een liefdevolle 
jeugd hebt gekend, je was 6 jaar toen je moeder 
stierf, wat op jou toen al een grote indruk maakte. 
Opa hertrouwde en je kreeg opnieuw een hele lieve 
moeder. Je groeide op met je broer Theo en zus Lena. 
Jullie hadden samen een mooie tijd en jij was vroeger 
een kleine rakker, die toen al de mooie dingen van 
het leven zag. 
In 1961 trouwde je met ons Mam en begonnen jullie 
samen een boerenbedrijf in Escharen, 4 kinderen 
werden daar geboren. Ons gezin is altijd alles voor je 
geweest, daarnaast was de boerderij je lust en je leven. 
Jouw gezondheid speelde je in je doen en laten al heel 
lang parten maar steeds pakte je zonder daar moeilijk 
over te doen de draad weer op. Altijd optimistisch, 
liefdevol voor de medemens, belangstellend naar 
anderen en slim in het zaken doen, dat zijn de dingen 

die het eerst in ons opkomen als wij aan jou denken . 
Pap jij blijft een voorbeeld voor ons, dat je met een 
dosis optimisme en humor heel ver kunt komen. Je 
stoorde je niet aan medische gegevens, je ging uit 
van je eigen kracht. Samen met ons Mam, die je 
altijd met zorg en liefde omringde, genoot je nog 
steeds van het leven. Het Opa zijn vond je geweldig, 
je kleindochter en de vijf "mennekes" waren je grote 
trots. 
22 juni 2001 was een mijlpaal in jouw leven, 40 jaar 
getrouwd, wie had dit ooit kunnen denken . "Dit 
nemen ze ons niet meer af' zei je tegen ons Mam. 
Maar je lichaam begon echt moe te worden en wij 
zagen het met zijn allen aankomen dat je niet meer 
lang in ons midden zou zijn. De laatste weken stonden 
in het teken van afscheid nemen en bedanken. Vaak 
zei je: "Ik heb een prachtig leven gehad" hiervoor 
was je heel dankbaar. 

Ons Pap was voor vele een bijzondere man. Hij was 
iemand om lief te hebben. 
Dank aan alle mensen die een bijdrage hebben geleverd 
aan zijn levensgeluk, de vele bezoekjes, de warmte 
die hij daarbij heeft mogen ontvangen heeft hij altijd 
ontzettend gewaardeerd. 
"Bedankt" was ook zijn laatste woord. 

Ria Janssen- van den Berg, 
Kinderen en kleinkinderen 
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