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In haar laatste levensjaren trok ons mam en oma zich 
steeds meer terug in haar eigen kleine wereld. Daar 
had ze overzicht en meende ze dat ze nog alles zelf 
kon. De laatste zware maanden werd ze zachter en 
meer toegankelijk. Met liefde hebben we haar verzorgd, 
tot het niet meer ging. Met pijn in het hart brachten 
we haar naar “De Vijverhof”. Vier dagen later is ze 
er stilletjes gestorven. Ze was op. We zijn bedroefd, 
maar ook dankbaar dat haar lijden nu voorbij is en 
dat ze weer samen mag zijn met pap. Met veel liefde 
denken we aan haar terug.

Mam is geboren in een noodwoning op de 
Knapheideweg als enig kind van Hent Janssen en 
Ton Kersten, twee krachtige, kleurrijke ouders. Ze had 
het er goed, maar niet altijd makkelijk.
Op haar 18e trouwde ze thuis in. Maar bij de geboorte 
van Petra in datzelfde jaar, woonden ze al bij de 
ouders van pap op de Lindenlaan. Via de Florastraat, 
waar Hennie werd geboren, belandden ze in hun huis 
aan de Stekkenberg. Daar hebben ze �jn en gelukkig 

gewoond en wij hadden er een �jne en gelukkige 
jeugd. Later kwam ook mams moeder bij ons wonen.
Met pap had mam ’n bijzonder leven. Bijna elk 
weekend waren ze op de been. Ze runden zelfs 2 
jaar een café, Jo en Jo genaamd. Maar ze bleken 
beter voor dan achter de tap thuis te zijn. Heel paps 
Carnavalsgeschiedenis heeft mam met hart en ziel 
gedeeld. In het bijzonder het prins-jaar 2000.

Pap en mam stonden altijd voor ons klaar en hoewel 
mam wat zichzelf betreft wel gesloten was, konden 
we bij haar terecht met al onze verhalen en met al 
wat ons dwars zat. Alle gebeurtenissen in ons leven, 
kregen een grote plaats in haar hart. In het bijzonder 
de geboorte en het opgroeien van Sonny en Kira.
Na het overlijden van pap in 2008 en van oma in 2009, 
- beiden in het verpleeghuis gestorven - kwam er rust in 
haar leven. Maar ze was ook haar steunpilaren kwijt. 
Pap en oma zorgden in alles voor haar. Wij hebben 
hun taak overgenomen, voor zover we konden.

Lieve mam, schoonmoeder en oma, van harte bedankt 
voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend. 
Het ga je goed op de grote reis. Doe pap de groeten 
en moge God geven dat ook wij elkaar eens weer 
ontmoeten.
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