
Dag lieve Door



Degenen die ik lief heb verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad terug te vinden.

In dankbare herinnering aan

echtgenote van

Matthus Janssen †

* Groesbeek, 17 augustus 1939              † Groesbeek, 17 juni 2022

Door is geboren op 17 augustus 1939 in het gezin van Toon Janssen en Kaat 
Pouwels. 
Ze was de vierde in een gezin van zes en groeide op samen met haar 3 zus-
sen en 2 broers. Het moeten vluchten in de tweede wereldoorlog kwam vaak 
terug in haar verhalen over vroeger, dit moet dan ook indruk op haar gemaakt 
hebben. Ze ging al vroeg werken bij onder andere de schoenfabriek, Philips en 
later bij de Groesbeekse Tehuizen. Matthus leerde ze kennen toen ze 15 was 
en na een verkeringsperiode van 5 jaar trouwden ze. 
Ze werden de trotse ouders van 3 zonen en 1 dochter. Vroeger thuis werd 
er gekaart, gepuzzeld en werden er tafelkleden geknoopt. Het gezinsleven  
samen was fijn. Door was een rustige, zorgzame vrouw welke altijd klaar 
stond voor haar gezin. Ze was lief voor haar kinderen en zij konden goed met 
haar praten. 

Willie en Yvonne werden met open armen ontvangen binnen hun gezin en 
de komst van de kleinkinderen maakten van Door een lieve en trotse oma. 
Typerend voor Door waren haar zondagse soep, het wasberre plukken, het 
spelen van Bingo, oliebollen bakken, dansen, een goed gevulde snoepkast, 
genieten van balkenbrij en het drinken van een kop koffie. 
Het overlijden van Matthus in 2010 zorgden ervoor dat ze stiller werd en zich 
meer terugtrok. De geboorte van de achterkleinkinderen brachten haar weer 
wat vreugde maar het verlies van Matthus viel haar zwaar. Toen in 2019 zoon 
Tonnie overleed kon ze dat, begrijpelijk, niet verwerken. Tonnie was altijd heel 
goed voor haar en met zijn overlijden nam hij een stukje van haar hart met 
zich mee. 
In maart 2021 viel Door van de trap waarbij ze haar heup brak. Na de  
operatie die volgde sprak ze nauwelijks nog. Na een verblijf van ruim een jaar in 
het zorghotel nam ze 5 weken geleden haar intrek in haar eigen appartement 
op de Eikenhorst. Hier overleed ze in de avond van vrijdag 17 juni nadat de  
kinderen en de kleinkinderen nog bij haar waren geweest. Verdrietig, maar 
ook wetend dat het zo goed is, hebben we afscheid van haar genomen. 

Lieve mam, oma, bedankt voor alles, we hopen dat je nu weer 
bij ons pap en onze Tonnie bent. Rust zacht. 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en voor jullie medeleven. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Degenen die ik lief heb verlaat ik,
om diegenen die ik liead terug te vinden.

Verdrie�g, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid moeten nemen
van ons mam, onze schoonmoeder, trotse oma en oma Tiny

Door Janssen-Janssen
echtgenote van

Ma�hus Janssen †

* Groesbeek, 17 augustus 1939 † Groesbeek, 17 juni 2022

Tonnie †

Yvonne en Willy
Daisy en Hans

Amanda, Dilana, Damian
Samantha en Maickel

Jayson, Danley

Fred en Yvonne
Stefan en Rieky
Robin en Kimberley

Mason
Kristel en Mar�jn

Corresponden�eadres: Tiny
Zwarte weg 55, 6596 AE Milsbeek

Je kunt persoonlijk afscheid nemen van ons mam op dinsdag 21 juni
van 19.00 tot 20.00 uur op haar kamer (1e etage, kamer 57) in de Eikenhorst,
Parklaan 21 te Groesbeek.

De crema�eplech�gheid wordt gehouden op donderdag 23 juni om 10.30 uur in de aula
van Buitenplaats Zevenhu�en, Hoenderberg 9 te Cuijk.

We vinden het fijn wanneer je een losse onverpakte bloem meeneemt naar het afscheid
maar een bijdrage aan de uitvaartkosten waarderen we ook.
Hiervoor staan collectebussen klaar.

Bijgevoegd condoleancekaartje met daarop je herinnering of woord van steun
kun je meenemen naar het afscheid.


