
In liefdevolle herinnering

ANNIE JANSSEN

* Groesbeek 4 oktober 1936
† Berg en dal 28 februari 2022

Onze moeder is geboren op 4 oktober 1936 als de 
middelste van de vijf dochters in het gezin Janssen 
in Groesbeek. Ze heeft haar hele leven in de lindelaan 
gewoond en ging hier naar de lagere school en na 
de schooltijd piepers rapen bij een boer of bosbessen 
plukken. Dat laatste is ze ook altijd met ons blijven 
doen. Ze heeft vaak vertelt dat ze als jong meisje bij 
Ottenhoff tijdens de kermis Leni und Ludwig heeft 
zien optreden.

Na de huishoudschool is ze gaan werken op een klein 
schoenfabriekje in het dorp waar ze Joep Gossens 
leerde kennen. Ze trouwden in november 1957
De eerste jaren van het huwelijk werkte Annie in 
de afwaskeuken van de hotel Sionshof en dat is ze 
blijven doen ook toen de 6 kinderen werden geboren.
Maar toen Joep hartproblemen kreeg is ze daar mee 
gestopt en vanaf die tijd altijd thuis om voor man, 
kinderen en huishouden te zorgen.
Een extra centje werd verdiend met het thuiswerk 
voor de Empress Schoenfabriek, waarmee het hele 
gezin meehielp.

Annie en Joep gingen regelmatig met z’n tweetjes met 
de bus van Solmar Tours naar Caella in Spanje. 

Ook met Margreet en Gerard is Annie regelmatig op 
vakantie geweest.

Ons moeder en vader besloten na 25 jaar huwelijk 
apart verder te gaan. Annie bleef in het huis op de 
Frambozenstraat wonen en ook Heinz en Jos zijn 
altijd bij haar gebleven. Margreet, Door, Sylvia en 
Anita verlieten de ouderlijke woning en in de loop 
der jaren kwamen er vier kleinkinderen, Roy, Niels, 
Kim, Jimmy en achterkleinkind Romy

Annie hield van voetbal PSV en Germania was haar 
favoriet, Maar ook naar de Bingo of het Casino vond 
ze geweldig.

Annie zorgde goed voor Heinz en Jos en ze zat 
graag voor het raam naar buiten te kijken of voor de 
televisie .

Mam heeft tot dat het niet meer ging thuis gewoond 
en is toen verhuist naar het verzorgingshuis de 
Bosrand.

Ze was voor ons een lieve, zorgzame moeder en oma 
en we zullen haar ontzettend missen.

We gaan je missen.

Wij danken u voor het medeleven en de belangstelling na 
het overlijden van mam.
Het is een steun en troost voor ons.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind


