
Ter dankbare herinnering aan 

NOL JANSSEN 
echtgenoot van 

Anna Watrin 

Hij werd geboren te Vossem (D.) op 26 augus
tus 1925. Voorzien van de Laatste Hei lige Sa
cramenten overleed hij te St. Joost op 20 juni 
1989. Wij hebben hem te rusten gelegd op het 
R. K. Kerkhof te St. Joost op 24 juni 1989. 

Zacht en vredig is hij in de Heer ontslapen. 
Hij voelde aan dat zijn lijd gekomen was en 
heeft er zich goed op voorbereid . .• Het Is zo 
goed geweest: laat mij maar opstappen' • kon 
hij In de laatste dagen zeggen. 
Van aard was hij een eenvoudige man, die 
gauw tevreden was. Hij heeft hard gewerkt in 
de bouw om de kost voor de zijnen te ver
dienen, die hij altijd goed verzorgd heeft. HIJ 
wist van doorzetten. Toen werd hij getroffen 
door een ziekte. die hem het ademhalen moei
lijk maakte. Aanvankelijk was de tuin met de 
planten en bloemen zijn grote hobby. HIJ zat 
nog vol plannen, maar de laatste jaren ging 
hij steeds verder achteruit. 
Het was moeilijk voor hem om dit ziek-zijn 
te accepteren. Hij kon lichamelijk bijna niets 
meer. Vele uren heeft hij doorgebracht met 
het oplossen van puzzels en ook keek hij nog 
naar de sport. Sinds de laatste winter was dit 
voor hem ook al een te grote Inspanning: en 
mijmerend over vele dingen bracht hij de laat
ste maanden door. 
Liefdevol thuis verzorgd en steunend op zijn 
gebed heeft hij zich voorbereid op zijn laatste 
tocht naar God. In volle bewustzijn ontving hij 
temidden van de zijnen de Laatste Heilige 

Sacramenten. De lijdensweg was volbracht. 
Hij heeft de goede strijd gestreden. Uw wil 
geschiede. Heer. Hij had nog zo veel willen 
doen en aan Zijn kinderen willen leren. In 
rustige overgave is hij teruggegaan naar de 
Schepper van alle leven. 
Een goede man en vader Is van ons heen
gegaan. Wij zijn hem dankbaar voor al het 
goede wat hij voor ons gedaan en betekend 
heeft. Moge de goede God Zijn trouwe dienaar 
nu opnemen in Zijn eeuwig Vaderhuis om daar 
voor eeuwig gelukkig te zijn. Blijven wij met 
hem verbonden In ons dankbaar gebed. 

Voor de vele blijken van be!angstelling en 
medeleven tijdens het ziek-zijn, bij het over
lijden en bij de begrafenis van mijn dierbare 
man en onze goede vader, zeggen wij U onze 
oprechte dank. 

Mevr. A. Janssen-Watrln, 
Coen en Gemme. 

De Plechtige Zeswekendienst tot zijn intentie 
zal gehouden worden op zaterdag 5 augustus 
1989 om 19.00 uur In de parochiekerk van de 
H. Judocus te St. Joost. 

Begr. ondern. Peusen. Echt. - Tel. 04754-86100 


