
Dankbaar herinneren we ons

Mientje Janssen-de Schouwer
echtgenote van
Walter Janssen

* 21 april 1929 † 25 februari 2022

Ze groeide op met haar 2 zussen en 7 broers. De vriendschap tussen 
de drie zussen Annie, Truus en Mientje was een duidelijk kenmerk van de 
goede band binnen de familie. Helaas zijn een zus en 5 broers te vroeg 
overleden.
Mientje heeft na de lagere school cursussen gevolgd voor coupeuse en 
heeft dat vele jaren met veel plezier en een grote mate van deskundigheid 
gedaan. Ze naaide kleren zoals jurken, broeken en jassen. Niet alleen voor 
de familie maar ook voor buren en kennissen. Ook in haar latere leven was 
ze perfect gekleed.
Haar leven kenmerkte zich door het veel ziek te zijn, zware astma en 
bronchitis en het moeilijk lopen beperkte haar in het dagelijkse leven. 
Toch sloeg ze zich daar dapper doorheen en had zorg en aandacht voor 
anderen. Iedereen kwam graag bij haar een kopje ko�e of thee drinken. 
Natuurlijk met een koekje.
In 1956 zijn ze getrouwd en gingen in hun zelfgebouwde huis aan de 
Kon. Wilhelminaweg wonen. Hier werden hun 2 dochters, Marian en Anja, 
geboren. Een ach�al jaren later verhuisden ze i.v.m. de gezondheid van 
Mientje naar de Jacob Marisweg, wat dichter bij het dorp. Door haar 

ziekte kwam ze ook regelmatig op het Dekkerswald, maar altijd wist ze 
weer op te knappen. Vaak haalde ze aan dat ze door de ontwikkeling van 
nieuwe medicijnen een langer leven heeft gehad dan dat ze zich ooit had 
kunnen voorstellen.
Na het arbeidzame leven kozen ze ervoor om dichter bij hun oudste 
dochter te gaan wonen in hun prachtige aanleunwoning. Hier vierden 
ze in 2006 hun gouden bruiloft. Het was speciaal zo samen te kunnen 
leven en wanneer nodig wederzijds van de zorg en opvang gebruik te 
maken. Daardoor heeft ze nog veel van haar kleinkinderen en zelfs haar 3 
achterkleinkinderen kunnen genieten. 
Door haar vergeetachtigheid en de vele zorg die ze nodig had was het 
niet meer mogelijk om haar thuis te houden. Door de goede zorg heeft ze 
haar laatste maanden met plezier op de Eikenhorst gewoond. Maar ook 
daar was het belangrijkste “as mien hoar mar goed zit” en niet vergeten 
de lippen gestift.

Wie had gedacht dat we haar zolang bij ons mochten hebben.

Bedankt voor jullie betrokkenheid.

Marian en Rini
 Lieke en Stijn, Cas , Sjors
 Roel en Sanne, Loet, Juun, 
Anja en Wim
 Marloes en Niek
 Wouter en Marit


