Tet lwnnnering aan

Jan Gielen
echtgenoot van

Tresy Janssen
* Wauoach 23 augustus
lg31

ï

LandgraaÍ 14 rnaart 900ó

zilA bi wre er net meer z/n,
heei dtep n je gedachten
en niet met woorden tang en tuie
kan af en toe een stlle pUn verzachtm,
«gaat een wondedyke n-,si uan uit
Te

De plechtige uitvaartdiensi vonci plaats op
zaterdag 1g moart in de
parochiekerk O.L. vrouw Hulp
der Christenen in Nieuwenhagen-Landgraaf
geiegen aan de Heigank. Aansluitend
is ian Gíelen op de beiraarplaots b1,

de i<erk b4raver.

De zeswekencienst wordt in voornoernde kerk gehousen
op zaterdag
29 april om 19.00 uur.

de oudste van hei uiteinddijk iot I kinderen uiigroeiende gezin van
Antoon Gielen en Katherina Doutzenberg. Als zoon von de organist/koster rran
de Sint Jazefparochie in §ffaubach kreeg Jan plichtsbesef en het lwen vcÍgens de
Rooms Kathctieke ker<leer meï. de paplepel ingegoten. Op schcol was Jan vooral
ee* iyeríge {eerlíng die uitbionk in rekznen. !í'rskunde en technísche vakken hadden
op de nriddelbare scircol zr,ln belangstelling. k rnijnen: dàt r,ves de werkornganng

Jan was
Peter

wëdr Jon

zl_;n

talenten t<cn laien gelden" Dat

tJe rnrjn votgCe hi de coieiding ioi

wilie

h'q,i zelf. Dat was z,,jn cr.'jfueer'. Via
mrlnmeter. Jen Gielen viei bU z1n

leidingEevendsn snel cp docr zijn vaickenniE Ciscipline en plichtsbesef.
Hr; neci inmlddeis Ëen nieuwe drifueer. Een gezin strchten met ïresy Janssen, zijn
partner voCIr heï lwer. iJard werk€n, arnbitieus om het te rneken in Ce rntinen
storden in het teken van €en öang€nsrne mani€t'vdn Íaren truis- Tray, z'tin wouw
r'noest het goeC hebben. De kirfieren Leartne. Bort en {yriei mccht net oon niets
onibr"eken ep hun ta'rensweË nëër een nnooie corriere.
Het deeci Jan pr.;n dat de mr.lnen Cicht gingen. ZUn locpbaan krezg een aantal
nieirwe wendingen. Dzseiniettemin stortte Jan zich met;eugciige energie op ztln
werk. Hy had immers een taak te venruiien vocr zrln gezin. ïhuis zitten kwam pas
öön de arde toen hU nnet pensioen ging. Vcor Jan een grote overgöng. Wat
bstekend€ hr1 nag vcc>r de rrnatscheppil? De kird«en veriieten eÉn voor Éen het
huis. Hel gezin, zl3n grote dnjfueer in het leven, viei weg. De kornst van de
kleinkindereil veranCerde dat garcel compleet. Jan zag je sfalen ols h1j ilruis
ornringd werd docr "zljn jongens" en "het grotemeisle" en "het kleine meisje". Nu is
hij ons plotsklaps ontvalien. Jan Gieien is gestorven zoals hli wës: rustig en
bescheiden.
W1i kunnen terugktjken

op een leven met een gaareldtge nlan, vader en opö.

u vt:or uw neddwen,
Tresy Gielen-Jenssery kinderen en kleinkinderen.

ïffi danken

