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In onze dierbare herinnering blijft 

Jacobus Petrus Janssen 
sinds 26 augustus 1994 weduwnaar van 

Elisabeth Maria van Aken 
Hij is geboren op 3 februari 1912 te Oosterhout. 
Op 2 januari 1997 ontving hij het Sacrament 
der Zieken, waarna hij op 4 januari 1997 in alle 
rust is overleden. 

Na een gezongen Uitvaartmis op 8 januari 
1997 in de St. Martinuskerk te Wijnbergen 
hebben we zijn lichaam te rusten gelegd op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Onze pa, opa was een man van eenvoud en 
bescheidenheid en een groot deel van zijn 
leven bestond uit hard werken. Een echte 
jeugd heeft hij nooit gehad. Al op jonge leeftijd 
moest hij voor en na schooltijd op het land aan 
het werk en op 12-jarige leeftijd ging hij in vas
te loondienst bij een boer 

Pa was een man van zijn woord: wat hij beloof
de kwam hij na, hoeveel moeite het hem soms 
ook kostte. Hij stond alti jd voor iedereen klaar. 
Voor de kleinkinderen was hij een opa die 
graag met ze ravotte en hen altijd uitdaagde. 
Zijn enige doel in zijn leven was zijn gezin. 
Voor hen werkte hij hard aan het opbouwen 
van zijn eigen zaak. Daarnaast zocht hij allerlei 

manieren om hen wat extra's te kunnen geven: 
hij maakte heel veel zelf, verbouwde groenten 
en hield kippen. Tijd voor hobby's had hij daar
om niet. Pas na zijn pensionering kreeg hij 
hiervoor de gelegenheid en genoot hij ervan 
om voor kinderen en kleinkinderen van alles te 
maken. 
Zijn wilskracht blijkt uit zijn herstel na een her
senbloeding in 1987; toch ging zijn gezondheid 
geleidelijk aan achteruit. 
De grootste klap kreeg hij toen ma ziek werd: 
liefdevol nam hij de zorg voor haar op zich en 
bleek opnieuw zijn plichtsbesef. 
Nadat hij van ma afscheid had moeten nemen, 
kon hij de draad moeil ijk weer oppakken. 
Er bleef voor hem nog maar één wens over: hij 
wilde naar ma. 
Op de dag dat ze 50 jaar geleden trouwden, 
begon hij zijn reis naar haar. 

Hij zal bij ons een leegte achterlaten, omdat 
wij zijn belangstelling en betrokkenheid zullen 
missen. Onze dankbaarheid aan hem zal altijd 
blijven bestaan. 

Voor de vele blijken van medeleven, ondervon
den na het overlijden en bij de begrafenis van 
onze pa en opa, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Doetinchem, januari 1997 


