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Dankbare herinnering aan 

CHRISTIAN US ADRIANUS JANSSEN 
echtgenoot van 

MARGARETHA GIJSBERTA VAN RIJN. 

Hij werd 17 september 1918 te Heteren geboren. 
In het Scheperziekenhuis te Emmen is hij op 19 
september 1986 overleden. Na een gezongen uit
vaartdienst in de Sint Pauluskerk te Emmen heb
ben wij hem op 23 september 1986 begeleid naar 
zijn laatste rustplaats op de r.k. begraafplaats "de 
Wolfsbergen" in Emmen. 

Wanneer mensen wat op leeftijd komen, denken 
ze wel eens aan de dood. Chris Janssen niet, 
want daar kwam hij niet aan toe. Hij werd volle
dig in beslag genomen door de vele aktiviteiten . 
Graag was hij bezig in de tuin, want hij hield van 
de bonte bloemenpracht; en alles wat daar groei
de en bloeide had voor hem bestaansrecht. Nog 
meer tijd investeerde hij in de ontelbare klussen 
die hij voor familie en kennissen opknapte. Of het 
nu ging om het bouwen van een jacht of het re
pareren van een thermoskan: altijd had hij een 
oplossing bij de hand. Voeg daarbij zijn eigen
schap dat hij iedereen wilde helpen, dan is het 
duidelijk dat hij er niet aan toe kwam aan de dood 
te denken . Hij werd nog helemaal geclaimd door 
het leven. Daarom kwam voor hem de dood als 
een spelbreker, want hij had nog zo veel te doen . 
Tegelijk is ook waar, dat een lang ziekbed voor 
hem een geweldige kwelling zou zijn geweest. 

Daarom mag bij alle verdriet gezegd worden dat 
hij een milde dood heeft gehad. 
Zijn kinderen hebben als erfenis meegekregen dat 
ze klaar moeten staan voor medemensen . Zo'n 
erfenis is een bijdrage tot een betere samenle
ving. 
Chris Janssen heeft zijn bijdrage aan onze wereld 
moeten afsluiten. Hij is nu bij God, die hem zeker 
zal belonen voor het goede dat hij deed. 

Bedankt pa, bedankt lieve man, voor alles wat je 
voor ons hebt betekend . 

Wij hebben veel blijken van meeleven mo
gen ondervinden, en dat heeft ons erg 
goed gedaan . 
Graag willen wij u daarvoor oprecht dan
ken. 

M. G. JANSSEN-VAN RIJN 
kinderen en kleinkinderen 


