
gaan we verder en dat is ook de steun 
die we moeten geven aan Ma en Ria. 

Wat rest Is de herinnering. Een her
innering weer we trots op mogen zijn, 
geheel in de levenslijn van mijn lieve 
man, onze fijne vader en onze aller
liefste opa. 

PA, BEDANKT VOOR ALLES l 

"Broeders en zusters, niemand onzer 
leeft voor zichzelf en sterft voor zich· 
zelf. Zolang wil leven, leven wij voor 
de Heer; en sterven wij, dan sterven 
wij voor de Heer. Of leven of sterven, 
de Heer behoren wij toe." 

Rom. 14. 7-8. 



Ter dankbare herinnering aan 

THEO JANSSEN 
echtgenoot van 

MIEN BERFELO. 

Hij werd geboren op 5 december 1915 
te Enschede. - Na een betrekkelijk 

kort ziekbed overleed hij op 4 novem
ber 1988 in het ziekenhuis De Stads
maten te Enschede. - Na een Uitvaart
dienst in de Bernadettekerk te Dolfia, 
hebben we vader en opa in besloten 
kring begeleid naar het crematorium 

in Usselo. 

t 
"Het is beschikt in Gods raad, dat 
men van het liefste dat men 
heeft moet scheiden." 

Onbegrijpelijk hebben we moeten 
aanvaarden dat de spil van onze ge
gezins-relatie, mijn lieve man en onze 
fijne vader en opa, heeft moeten bui
gen voor de lots-bestemming van onze 
Heer. Onbegrijpelijk zullen we verder 
moeten leven met het feit dat Pa niet 
meer in ons midden is. 

Toch nog volkomen onverwacht, na 
een liefdevolle verpleging, is vader 
overleden. De man. die zijn leven na
genoeg volkomen vulde met werken en 
voor een ander klaarstaan, streed de 
laatste weken een ongelijke strijd. 
Levend tussen hoop en vrees wenste 
hij zich niet gewonnen te geven. 
Samen met Ma. zijn grote steun en 
toeverlaat, klampte hij zich vast aan 
de hoop op genezing. Maar het defi
nitieve won het van het aardse. 

Het zal leeg zijn zonder Pa. Zijn 
humor, zijn gedrevenheid, zijn betrok
kenheid, zijn muzikaliteit, zijn voorkeur 
voor het Gregoriaans en zijn liefde: 
we zullen hem missen! 
En ook de zo van-zelfsprekende twee
een-heid Ma-Pa is niet meer. 
De liefde voor zijn vrouw, de zorg om 
Ria. het immer klaarstaan voor de 
kinderen en het plezier om zijn klein
kinderen: we zullen Je missen/ 

De onrust die het leven van Pa ken
merkte, heeft plaats gemaakt voor het 
eeuwige leven bij de Heer. 

Laten wij het als onze opdracht be
schouwen, zijn levenswerk vast te 
houden en uit te bouwen. In zijn geest 

z.o.z. 


