
"Ik lteb gedaan wat ik kon ... " 



Op maandag 14 juli 2003 is thuis temidden van zijn 
gezin, zacht en kalm ingeslapen, mijn lieve man, onze 
zorgzame vader 

Harry Janssen 
Hermanus Joseph 

• 30-11·1951 t 14·07·2003 

echtgenoot van Maria Janssen-Hebben 
vader van Hugo, Oskar en Madelon 

Harry zat altijd vol levenslust totdat 2 ,5 jaar geleden een 
ongeneeslijke ziekte werd geconstateerd. Ondanks de 
ingrijpende operatie die volgde, bleef hij zijn blik op de 
toekomst richten en probeerde alles wat zijn genezing 
zou kunnen bevorderen. Zijn ziekte maakte dat hij meer 
van het leven ging genieten dan ooit. 

In 1951 is Harry in Utrecht geboren als oudste van vier 
kinderen van Bé en Jopie Janssen·Reuvers. Na de MTS 
is hij begonnen met zijn eerste baan in Bennebroek. 
Tegelijkertijd schoolde hij zich met avondstudies tot 
leraar in de techniek. Harry begon in 1978 in Amsterdam 
als leraar en doceerde daarna aan de LTS in Hengelo en 
de MTS in Enschede. In 2000 keerde hij terug naar 
Hengelo als studieleider bij het ROC. 

In 1974 trouwde Harry met Maria. Ze hadden al die jaren 
een bijzondere band en begrepen elkaar zonder veel 
woorden. Door zijn ziekte werd de band met Maria en 

hun drie kinderen nog intenser. Hij was trots op zijn 
gezin. 

Harry maakte met zijn gezin graag lange reizen en 
beleefde aan de planning vooraf veel plezier. Het waren 
verre reizen naar Noorwegen, Tsjechië en Griekenland. 
Een rondreis door Amerika was de kroon op 25 jaar 
huwelijk . 

Harry was een rasechte doe·het·zelver. Geen karwei 
was hem te gek en voor moeilijke problemen vond hij 
creatieve oplossingen. Toen het met zijn ziekte beter 
leek te gaan werd besloten een lang gekoesterde wens 
in vervulling te laten gaan: een nieuw te bouwen huis. 
Voor het gezin was dit het begin van een nieuwe toekomst. 

Helaas kwam de ziekte terug en verslechterde Harry's 
toestand zienderogen. Twee weken voor zijn overlijden 
heeft Harry nog mogen genieten van een vlucht met een 
zweefvliegtuig. Hij ging alvast kijken "hoe het boven is.• 
Vanuit de lucht maakte hij foto's van het oude huis en 
het nieuwe. Weer aan de grond straalde Harry intens 
geluk uit. 

Zijn laatste dagen kon Harry thu is doorbrengen, bij zijn 
gezin, zoals hij graag wilde. Tijdens de ziekenzegening 
gaf hij iedereen nog een bemoedigend woord en ook de 
verjaardag van Hugo maakte hij nog heel bewust mee. 
Harry is rustig ingeslapen in de nabijheid van zijn gezin. 

Harry we blijven van je houden. 


