


“Nie te filme…”
Joep 

In liefdevolle herinnering aan

Joep Janssen
echtgenoot van

Marian Janssen-Klabbers

* Groesbeek, 31 december 1941
† Groesbeek, 18 december 2021

Joep is geboren op 31 december 1941 in de twee-
de wereldoorlog. Hij was het vijfde kind van de uit-
eindelijk zes kinderen in het gezin van Toon en Kaat 
Janssen. Na 4 dochters was hij de eerste zoon in het 
gezin, iets wat zijn ouders heel speciaal vonden. De 
eerste jaren van Joep zijn leven werden gekenmerkt 
door zijn ziek zijn. De geestelijke gevolgen hiervan 
droeg hij zijn hele leven met zich mee. Op de Mookse  
kermis kwam de liefde tussen Marian en hem tot 
bloei en ze waren al snel onafscheidelijk. In 1966  
gaven ze elkaar het ja-woord en later dat jaar wer-
den ze de trotse ouders van zoon Frank, gevolgd 
door zoon Edmond in 1969. De geboorte van dochter 
Thérèse in 1971 maakte het gezin compleet. Toen de 
kinderen klein waren genoten ze samen van diverse 
uitjes en vakanties. Zo werden er dagjes doorgebracht 

aan zee, weekjes vakantie bij Ponypark Slagharen en  
gingen ze op vakantie naar de camping in Lienden. 
Joep was timmerman in hart en nieren en voerde 
zijn vak met liefde uit. Hij was trots op Groesbeek en 
genoot van de bossen. De geboorte van kleindochter 
Vera in 2005 maakte Joep opa. Een rol die hij met veel 
trots vervulde. Joep was een lieve man voor Marian 
en een zorgzame en behulpzame vader voor zijn kin-
deren. Hij stond altijd klaar om hen te helpen en als 
zij iets aan hem vroegen zei hij nooit nee. In oktober 
vorig jaar kreeg Joep te horen dat hij ernstig ziek was 
en dat hij nog zo’n zeven tot acht maanden te leven 
had.

Het werden er uiteindelijk veertien en als gezin zijn 
we blij dat hij dit laatste jaar, tot een paar weken ge-
leden, nog in redelijk goede gezondheid heeft kun-
nen doorbrengen, genietend van de kleine dingen 
in het leven. Afgelopen zaterdag 18 december is hij 
rustig van ons heengegaan. 

Lieve Joep, pap, opa, bedankt voor alles wat je voor 
ons gedaan en betekend hebt. We zullen je nooit 
vergeten. Rust zacht. 

Hartelijk dank voor al jullie blijken van medeleven. 
Dit heeft ons heel erg goed gedaan. 
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Frank
Edmond
Thérèse, Vera


