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Echtgenoot van 
Berendina Maria Antonia Gunnewijk 

De begrafenis heeft 2 november plaats
gevonden op de R.K. begraafplaats te Baak. 

Volkomen onverwacht Is vader op 83- jarige 
leeftijd plotseling van ons heengegaan. 
Geboren en getogen in Baak en overleden 
in zijn geliefde woonplaats. 
Al op zeer jonge leeftijd heeft hij zijn 
vader verloren en werd hij thuis op de boer
derij geroepen om, samen met zijn moeder, 
het bedrijf voort te zetten. Een volwassen 
taak op kinderschouders. Hij heeft er z.c '.1 
voortreffelijk doorheen geslagen. Toen ook 
zijn moeder overleed was hij een paar jaar 
alleen en trouwde op 11 juni 1952metBeren
dina Maria Antonia Gunnewijk. Samen 
met haar heeft hij nog tot 1984 op de boer
derij gewerkt en gewoond. Zijn inzet en 
belangstelling was zeer groot, niet alleen 
voor het boerenbedrijf maar ook voor 
andere dingen om hem heen. Jarenlang 
heeft hij in de diverse besturen van 

stands- en vakorganisaties gezeten. 
Hij was boer in hart en nieren. 
Toen duidelijk werd dat zijn zoon de 
boerderij niet zou overnemen en voo:· 
een ander beroep koos, kon hij daa1 vol
ledig mee instemmen en bouwde zo zijn 
bedrijf langzaam af. In sept. 1984 ver
huisden ze naar een kleiner huis in de 
kom van Baak. Toen de gezondheid van 
moeder achteruit ging heeft hij haar met 
liefde verzorgd, totdat hel niet meer moge
lijk was haar thuis te hebben. Via het 
ziekenhuis kwam ze in het verpleegtehuis. 
Zo van elkaar gescheiden te zijn, daar 
had hij het ontzettend moeilijk mee. 
Door je plotselinge overlijden hebben wc 
geen afscheid kunnen nemen. Toch kijken 
we terug op een fijn leven samen met jou. 
Je was een lieve, zorgzame echtgenoot, 
vader en opa. Zo zullen we jou in onze 
gedachten levend houden. 

Tevens willen wij u bedanken voor uw 
medeleven en belangstelling, getoond na 
het overlijden van mijn man, onze vader 
en opa. 

B M. A. Jansen-Gunnewijk 
kinderen en kleinkinderen 


