
Dankbare herinneringen aan 

THEO JANSE 
Hij werd geboren te Epe(W.Dld.) op 

17 november 1923. - Op 11 september 
1964 verbond hij zich voor God 

en de gemeenschap met 
NARDIE KOLKMAN. 

Met haar en hun kinderen Hans, SonJa 
en Henri woonde hij in Enschede en 
samen hadden zij het goed. 
Heel onverwachts is hij, gesterkt door 
het Sacrament der zieken, overleden 
in het Antonius-ziekenhuis te Nieuwe
gein op 10 januari 1987. 
Na de uitvaartdienst in de Ariënsge
dachteniskerk te Enschede, op 14 ja
nuari d.o.v. vond de crematie plaats 
te Usselo. 

THEO JANSE blijft in onze herinne
ring voortleven als een fijne, beschei
den en gulle mens. - Hij leefde voor 
zijn vrouw en kinderen. - Als zij het 
maar goed hadden, was hij gelukkig. 
Voor zichzelf verlangde hij weinig. 

In veel opzicht heeft hij volop geno
ten van hel goede en mooie om hem 
heen. Hij hield van de natuur en van 

het buitenleven. - Op de camping bij 
Denekamp was hij met Nardie voor 
velen het gastvrij middelpunt, waar 
men graag kwam en waar het goed 
was samen te zijn. 

Ofschoon Theo ai 20 jaar geleden, 
vanwege een rugkwaal werd afge
keurd en niet meer meekon in het 
arbeidsproces, zat hij nooit stil en dat 
niet alleen bij het l.P.T. 

Wel heel plotseling kwam na een 
prachtig Kerstfeest aan dit intense 
leven een einde. - Ondanks de inzet 
van velen en een operatie op leven en 
dood, moest hij afscheid nemen van 
zijn dierbaren. - Hij deed dat heel 
bewust en manmoedig. 

Wij, zijn vrouw en kinderen, zijn 
hoogbejaarde moeder en zijn familie, 
wij allen zijn dankbaar voor wat hij 
voor ons gedaan en betekend heeft. 

WIJ BIDDEN: dat de Heer van alle 
leven Zijn DIENAAR THEO mag opne
men in de vrede en de vreugde van 
het Vaderhuis. 

Voor uw blijken van meeleven danken 
wij U hartelijk. 

N. JANSE en kinderen 


