


In dankbare hennnenng aan mijn lieve man, 
onze fantastische vader en 

schoonvader 

Jos Janssen 

echtgenoot van Truusje Corsten 

Verantwoordelijkheidsgevoel, eruditie 
humor en genieten van de goede dingen de~ 
levens typeerden Jos. Hij groeide op in Zijn 
geliefde Limburg, in een groot gezin. Toen 
zijn vader overleed nam hij als oudste zoon 
de zorg op zich voor zijn familie. 
Toen ontmoette hij Truus, zijn grote liefde, 
en na hun trouwen besloten ze de zon tege· 
moet te gaan in Curaçao. Jos hield van Zijn 
werk in het onderwijs. Daarin kon hij zijn 
deskundigheid en gedrevenheid kwijl, om de 
wereld een klein beetje beter te maken. Hij 
genoot van hl'.! contact met de leerlingen. 
Later kwam h1J vele malen oud-leerlingen 
tegen en wilde hij graag horen hoe het hen 
was vergaan en wist hij vaak zelfs nog hun 
naam. 
Jos vroeg veel van zichzelf en verwachtte 
dezelfde inzet van de mensen om zich heen. 
Met die instelling heeft hij veel bereikt. Op 
Curaçao heeft hij geholpen met het opzetten 
van de MTS en jarenlang werkte hij vol over· 
gave als directeur van de MAVO, het Triniteit 
College. 

Na 16 mooie jaren in cc zon vertrok het 
gezin weer naar Nederland. Waar Jos als 
docent Frans en decaan op de Maris Stella 
MAVO aa" t1e slag ging. 
Frankr.; .... u..: Franse taal, de w11n en de joie 
de viv·e die daarbij hoort spraken hem erg 
aan. Zijn tweede huisje in Frankrijk was voor 
hem een paradijs, waar hij samen met Truus 
en ook Luc en Sylvia, zo veel mogelijk tijd 
doorbracht. 
Na zijn pensioen bleef hij betrokken bij de 
toestand in de wereld. Elke dag bracht hij 
uren door met het lezen van zijn kranten en 
het bijhouden van het nieuws. Graag ging hij 
met anderen in discussie over hoe hel nu 
verder moest met hel onderwijs, de politiek 
en de religie. Een discussie met hem was 
lastig omdat hij meestal zo veel wist, dat je 
vaak het onderspit moest delven. 
In de tuin werken gaf hem rust en een ieder 
die op bezoek kwam kreeg zijn rozen te 
bewonderen. Bridgen was zijn passie. En in 
het vuur ~an dat spel is Jos gebleven, op 
29 februari 2000. 

Wij zullen hem nooit vergeten en zijn heel 
dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
gedaan en nog voor ons betekent. 

Onze hartelijk dank voor al uw belangstelling. 

Familie Janssen 


