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In dankbare herinnering aan 

Bennie Jansen 

Bennie werd op 21 juli 1949 
in Glanerbrug geboren. Een ongeneeslijke 

ziekte maakte op 12 oktober 2006 een einde aan 
zijn leven, waar hij tot het laatst optimaal van 

genoten heelt. Na de Eucharistieviering 
op dinsdag 16 oktober in de 

H. Maria Geboortekerk hebben wij hem te ruste 
gelegd op het RK kerkhof aldaar 

Bennie groeide op in het 'Glanerbrugse Ven' in 
een warm gezin met zijn zus Louisa. Hij werd 
opgeleid tot verwarmingsmonteur en heeft dit 
beroep altijd met veel plezier uitgeoefend . De 
laatste paar jaren was hij werkzaam als mede
werker van de Technische Dienst bij de Twentse 
Zorgcentra, het Bouwhuis. 
Bennie hield van gezelligheid Hij was een 
levensgenieter en een echte gangmaker. Hij had 
graag mensen om zich heen. Een kaartje leggen, 
een praatje maken. Benn1e maakte er graag tijd 
voor vrij. 
De zaterdag was zijn dag. Eerst klussen in de 
schuur. Vele houten vogelhuisjes, spaarpotten en 
bloembakken heelt hij gemaakt. Later deelde hij 

die dag in om naar Dennis, Ronald of Niels te 
gaan om hen te helpen. Stilzitten was iets dat hij 
niet goed kon. Hij genoot van de natuur en ruim
te om hem heen. 
Hij leefde voor zijn gezin. De band met Ine was 
heel sterk. Ze voelden elkaar heel goed aan en 
waren een hecht stel. HiJ genoot ook erg van zijn 
kinderen. Hij was een geweldige vader met veel 
humor en gezelligheid. Vrienden waren altijd wel
kom, de deur stond altijd open. 
Eind januari van dit iaar openbaarde zich een 
ongeneeslijke ziekte. Hij liet zich er niet door uit 
het veld slaan. De geboorte van Zijn kleinzoon 
Thijmen was voor hem een hoogtepunt eo mede 
door hem bleef hij zijn vechtlust behouden. 
In juli is hij samen met zijn gezin een lang week
end naar Zandvoort geweest. Hij heeft dit erva
ren als een gezellig, fijn samenzijn en het was · 
tevens een welkom rustpunt. 
Het laatste jaar is voor ons allen zeer intensief 
geweest, maar heelt vele mooie herinneringen 
opgeleverd van onschatbare waarde. 

De vele blijken van belangstelling en medeleven 
tijdens zijn ziekte heeft hij als zeer waardevol 
ervaren. 

Ine Jansen-Smellink 
Wendy en Niels, Thijmen 
Dennis en Tamara 
Marije en Ronald 


