
En ik hou ook zielsveel van jou…

Dierbare herinnering aan

THEO JANSSEN

voor altijd de allerliefste
man, pap en opa

echtgenoot van  
Cynthia Janssen-Bender

Geboren te Groesbeek op 3 augustus 1956
en daar overleden op 13 februari 2023

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij zijn 
afscheid en voor al uw blijken van medeleven.

Cynthia
Melissa en Ricardo
Jolie en Jens
     Lola
     Viv
     Bennie

Niemand had dit verwacht of aan zien komen.
Mijn stabiele factor, mijn rots had niet meer de 
kracht om verder te leven. 

Je was moe in je hoofd.

Voor iedereen was je een luisterend oor. 
Meelevend, meedenkend, sociaal, geïnteresseerd.
Je had er geen idee van hoe graag iedereen jou 
mocht.

Je was ook gek op lekker eten, vooral Indisch. 
Dan zat je als eerste aan tafel en drie keer 
opscheppen was gewoon. Als het aan jou lag, 
bleven er geen restjes over.

Maar vooral waren we met zijn allen een hecht 
gezin, met jou en de kleintjes als middelpunt.
Het liefst deden we alles samen.

Het zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou,
lieve Thé…

Ik ga je ontzettend missen..

Jouw Cynnie
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