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Mijn levensvisie was ; 

.. Probeer zo te leven in 
vrede en liefde tot 
God en de naaste, 
dat men bereid is 

elk moment te sterven." 
en; 

.,Indien mogelijk, geestelijk -
en of lichamelijk, aktief te blijven 

alsof men nimmer sterft." 

Ook ik had mijn fouten en gebreken, 
daarom heb ik nederig gebeden ; 
.,Heer wees mij zondaar genadig" 

Dank aan allen, die iets, of veel 
voor mij hebben betekend. 

Jan Embsen was een sterke persoonlijkheid; 
realistisch, vol levenslust, met veel gevoel 
voor humor, die al vroeg zijn eigen weg 
volgde. 
Al op 20-jarige leeftijd begaf hij zich In het 
zakenleven. Door hard werken, waarbij hij 
vaak voor zichzelf tot het uiterste ging, 
bouwde hij samen met zijn vrouw een bloeien
de zaak op . 
Door zijn beroep ontmoette hij veel mensen; 
voor velen van hen was hij een vertrouwens
persoon. Men klopte nooit tevergeefs bij 
hem aan. 
Om gezondheidsredenen moest hij voortijdig 
zijn werk neerleggen. In de daaropvolgende 
jaren pakte hij vele nieuwe akilviteilen op 
o.a. het schi lderen. Hierin toonde hij zich 
een talent . 
Het geloof speelde een belangrijke rol In zijn 
leven. Hij volgde het kerkelijk Instituut kritisch 
en probeerde vooral een praktisch christen 
te zijn: rechtvaardigheid en naastenliefde 
waren de belangrijkste elementen hierbij. 
Toen hij hoorde, dat hij ernstig ziek was, 
kon hij dit accepteren. Hierdoor kon hij sa
men met zijn naasten nog van de resterende 
tijd genieten, waarbiJ zijn kleinkinderen een 
bijzondere plaats innamen. 
Zijn wens om bewust te kunnen sterven is 
voor hem in vervullng gegaan. 
Wij verliezen in hem een dierbare echtgenoot, 
zorgzame vader en lieve opa. 
Hij zal in onze gedachten blijven voortleven. 

Het zichtbare is vergankelijk 
Het eeuwige blijft. 

Allen, die vader de laatste tijd hebben bezocht 
en hun medeleven hebben betoond, zeggen 
wij onze oprechte dank. 

lam. Embsen 


