
Ter herinnering aan

Tresy Gielen-Janssen
u'edurve van

Jan Gielen

* Nieuwenhagen, I I november 1930
* lJrunsstrrn. 29 december :01 0

De plechtige uitvaartdienst r.CInd plaats op \locnsdag 5 januari in de parochiekcrk O.L.

Vrouw tlulp der Christenen in Nieuwenhagen-Landgraaf, gelegen aan de lleigank.

Aanslpitend is 'l'resy Gielen op de begraafplaats bij de kerk naast haar overleden Jan

hegraven.

De zesu'ekendienst u'ordt in voornoenrde kerk gehouden op zaterdag 26 februari om

18.00 uur

'l'ot de laatste strohalm heeft z.e vastgchouden aan het leven. Stiekem wist ze dat haar

dagen geteld waren, rnaar ma had eigenlijk nog geen zin om uit tret levcn te stappen. Pas

toen enkele u.eken geleden de ansen in het ziekenhuis in Heerlen haar letterliik vertelden

dat ze klaar mer haar \\'aren. gaf ze zich langzaarn over aan de ziekte die in haar lichaant

rvoekerde. De laatste rlagen keek ma cle dood in de ogen. En w'ij. het gezin, dc [amilie

keken n1ce.

'Iresy Janssen werd geboren op I1 november 1930. Ze was de jongste in een *uczin van

vijf kinderen: l\et-ie. Sjeng, Jo, Greetie en Tresy. Bruisend was de jonge Tresy. Als het

cirnaval dat op haar verjaardag altijd aan een nieurv scizoen bcgint. Zr-' groeidc op in de

Kerksrraat in Nieurvenhagen. Ze klom in lromen. u$'as dol op sport en gek op muziek- I{ad

haar ouders zus Greetje ruzie op school, dan nam Tresy het voor haar op. Spontaan en

levenslustig was ze.



§cn gedrag dat systematisch onderdrukt werd tijdens haar kostschoolperiode op Catrerg in
Maastricht. Een spontaan gespeelcl lieclie $p de piano werd bestraft met ccn dikke
crnvol<loende voor gedrag. Maar Tresy was vastberaden de opleiding af te maken . l,e tnu
en moest onderu,ijzeres rvorden. f;,en vak dat zÉ met ongelooflijk veel passie en

ogeuschi.lnliik gemak heeft uitgeoeÍbnd. Ilinnen en buiten de familie heefi ze nlt:nsen
rvettn te inspireren tot het onderuiis" Verhoging van de pensioenleeftijd zou yoor Tlcsy
geen protrleem zijn geu'eest. Tot haar 65*'" treetl ze vclrlr de klas gestaen. 7e is geen tlag
ziek geweest.

'l'crug naar de jaren vi.ifti*e. Tresy staat voor de klas. In haar vnje ti-id neemt ze dansles.
Daar lcert ze Jan Gielen kennen. Een kosterszoon uit Waubach die bii de particulierc miin
l"aura de opleiding tot miinmeter volgt. In 1959 treuuiËn ze" lan is de meest trou\re en

meegaandË paflner die Tresy' zich u'ensen kan" Hii gaf haar alle ruimte en zorgde dat ze

zrch ncoit alleen hoefde te voelen. Jan deelde lraar passie voor rnuziek- deelde haar amtritie
§m er iets van te maken in het levrn. Uit het huu"elijk zijn drie kinderen gcborelr; [-eanne"

Ban en C1'rieï. Of, beter gezegd: r'ier kinderen. Leed bieef Jan en Tres1,' nict bespaarcl als
gevnlg \an een doodgeborell zöontje in 1963.

[cn rol die pa en ma met ven'e hebhen vervulcl rvas die van opa en oma.
"l'r*sv kriigt aïs oma van de kleinkinderen een tien met een griffel. Deze oina kon met.ie
rL'nncn- \,oetballen: zll,emmen. zingen en lol msken.

Iiet plolselinge or.erlijden \ran Jan vier jaar geleden. rnaakte ons duidelijk lvat l'oor ecn

trvee*eenheid Jan en Tresy vormden. Ma heelï ziin d*od nooit een plek kunnen geven. En
tcch, r:ndanks dit verdriet, kon ma ook nog intens genieten. Cerieten van het gezin, van de
I'aniilíe. van uitstapjes eri feestjes. Hoewel er bii haar werd vastgesteld dat ze ongenccsliik
ziek was, wilde ma vasthouden aan het leven. 'l"wee weken geleden konden we haar stenr

nog horen bij het afscheid. Een week gcledcn hoorden we alleen nog maar haar

*denrhaling. Met haar laatste zucht op 29 december is een einde gekomen aan hct leven
van t:en rnarkante persoon. Ma, we n:isscn je. Maar het is goed zo.

til'ii danken u voor u* medeleven en aanruexigheid bíj het afseheid,
kinderen en kleinkinderen.


