


In liefde en dankbaarheid blijven wij gedenken 

Jan de Boer 

Echtgenoot van Rozalie Veldman 

Jan werd geboren op 10 december 1934 te 
Denekamp. Hij overleed na een langdunge 
ziek1e op 3 apnl 2002. Op 8 apnl hebben we 
tijdens de uitvaart in de Sint Nicelaasparochie 
afscheid van hem genomen, waarna htJ te 
Usselo is gecremeerd. 

Je was een man van weinig woorden, 
duidelijk herkenbaar voor diegenen die bij je 
hoorden. 
Een man, een vader, pake, broer, waar je op 
kon bouwen, met een woord waarop 1e kon 
vertrouwen. Achter je ligt een leve~ van w~rken 
en plicht, en JUISt dat bepaalde tn alles JOUW 
geztcht. 

Zo bescheiden als je hebt geleefd, zo ~esche.i
den ben je gestorven. Met al 1e famtlte om Je 
heen, je vrouw Rozalie die elke dag naast Je 
bed in het ziekenhuts zat, en je met héél véél 
liefde heeft verzorgd, je broers en zussen waar 
je zo van hield, hebben je gesteund tot aan het 
laatst. Jan Beijerink, die elke maandag je kwam 
opzoeken, daar keek je elke keer naar uit. Al die 
maanden steeds opnieuw vechten en strijden 
om bij ons te blijven .. Maar je lichaam kon niet 
meer, je was zo vreseliJk moe. Lteve Jan Je hebt 
gestreden met ongekende wil en moed. Rust 
nu maar uit, het was meer dan genoeg. Jou 
ziek te zien en niet kunnen helpen, dat was 
onze smart. Niet alles is voorbij, 1e blijft bij ons 
door wat je was en wat je zei. Wat was je trots 

op je kleinkinderen, en bezorgd als er iets met 
ze aan de hand was. De kinderen waren zo gek 
met je lieve papa. Je was een fantastische 
man, die altijd als het nodig was voor ons klaar 
stond. Je was een grote avontuner, j'e ging zo 
graag met vakantie samen met Roza ie, en ge
noot van de rust en de gezelltge dagen die JUl
lie samen hadden. Veel wilde Je van de wereld 
zien, je was een echte levensgenteter. De laa~
ste jaren gingen jullie overwinteren tn Span/e 
met de caravan, die jou Jan zo dierbaar was. n 
december 2001 kreeg je in Spanje een hersen
bloeding. Laurens en Esther zijn bij je geweest 
al die tijd, en hebben jou en mamma gesteund 
daar waar ze konden. Wat waren we bang en 
verdrietig. In januari 2002 . kwam je naar 
Oldenzaal in het ziekenhuis, Je bleef te zwak 
voor een verpleeghuis, de ene infectie na 
de andere volgde, Je zakte steeds dieper weg, 
het ging niet meer. . . 
Woensdag 3 april 's morgens ben )e rusttg 
ingeslapen omringd door familie. En nu is het 
stn, zo akelig rustig. Alleen de herinnenng is 
ons gebleven, en wtj zetten jouw leven in onze 
gedachtenis voort. Tevreden en met een gltm
lach, blijf je bij ons elke dag. 
Bedankt Jan voor alles, dag papa, dag pake. 

Bij deze willen we iedereen bedanken die ons 
gesteund en bijgestaan hebben tijdens de ziekte 
van Jan. In het bijzonder de doktoren en perso
neel van het M.S.T. Oldenzaal. 

Rozalie Veldman 
Kinderen en kletnkinderen 
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