


Ter dankbare herinnering aan

Iep Janssen

echtgenoot van

Els Janssen-Herberigs

ï
Epierance Fransziscus Janssen werd geboren
in Eygelshoven op 2 mei 1917 en hij overleed,
gesterkt door de H. Sacramenten en omringd
door zijn vrouw en kinderen, in het Atrium-
ziekenhuis te Heerlen op 24 oktober 2002.
Op 29 oktober werd hij, na een plechtige
uitvaartmis in de St. Josephkerk te Waubach-
Groenstraat, begraven op het parochiële kerk-
hof alàaar

Voor uw gebed en medeleven bij zijn ziekte en
overlijden danken wij u van harte.

Echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de parochiekerk van St. Joseph te
Waubach-Groenstraat op zondag 8 december om
11.15 uur.

Na een lang, zotgzaarnenwerkzaam leven is Iep
rustig ingeslapen. Wij gedenken hem in dank-
baarheid, want als echtgenoot, vader, groot- en
overgrootvader was hij zeer gehecht aan zijn fa-
milie. Hij was ook op hen aangewezen, in het
bijzonder op zijn vrouw Els, met wie hij meer
dan zestig jaar gehouwd was. Vorig jaar mochten
we samen de diamanten bruiloft vieren. Iep was
wel eens veeleisend voor zichzelf en zijn naas-
ten, de diepe verbondenheid met hen bleefech-
ter steeds voorop staan. Hij hield van gezelschap
om zich heenen hij genoot van het lange leven en
de geneugten ervan. Heel joviaal en spontaan
nodigde hij vaker uit om eens een borreltje te
komen drinken. Jarenlang was hij kampioen van
kegelclub WKC, keizer zelfs. 's Zondags was hij
trouw in de kerk te vinden en heel vaak hielp hij
collecteren. Hij was geschoold meubehnaker,
maar van huis kreeg hij ook de koopmans-
mentaliteit mee; de zaak in de schaduw van de
mijn in EygelshoveÍL die hij van zijn ouders over-
nam, verhuisde mee naar Waubach en kwam daar
tot verdere ontplooiing. Iep was er tÍots op dat
zijn vele werken ook beloond werd. Maar bo-
venal kon hij trots ziyt op ziln echtgenote Els,
die hem door dik en dun bleefbijstaan en op zijn
kindere4 Heinkinderen en achterkleinkind Wout.
Een maand geleden kon hij nog de bruiloft van
zijn kleindochterEls bijwonen. Maar daama ging
zijn gezondheid snel achteruit. Moge hï nu rus-
ten in vrede bij God.


