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Jan is geboren op de boerderij in de Slotshoek in Hengevelde, als tweede uit 
een gezin van 4 kinderen. In 1964 is hij getrouwd met Marie Ros en zijn ze, 
samen met broer Gerard, naast zijn ouders gaan wonen. Samen hebben ze 
drie dochters gekregen; Rini, Ingrid en Evelien . Later is hij opa geworden van 
4 kleinkinderen; Elise, Marleen, Wilmer en Dario. 
Jan heeft de boerderij met melkkoeien voortgezet en daarnaast ging hij met 
trekker en ploeg de boer op. Hij was een harde werker, altijd vooruitstrevend 
en gedreven. Met deze kwaliteiten heeft hij de basis gelegd voor een succesvol 
loonbedrijf, dat inmiddels is voortgezet door Johan en Ingrid. Jan is altijd erg 
betrokken gebleven bij het bedrijf en was er dan ook vaak te vinden. 
Toen de kinderen oud genoeg waren, zijn Jan en Marie vaar het eerst op. 
vakantie gegaan naar Duitsland en Oostenrijk en later hebben ze ook verre 
reizen gemaakt naar Indonesië, Amerika en Nepal. In 2010 is hij nog samen 
met ons naar Lourdes geweest, een reis die hij nog heel graag wilde maken. 

Op 65-jarige leeftijd werd Jan getroffen door een zwaar hartinfarct. Dit 
betekende dat hij steeds minder de dingen kon doen die hij graag wilde. Dat 
was erg moeilijk voor hem maar hij heeft het moedig aanvaard . De laatste 
jaren heeft hij ondanks zijn gezondheidsproblemen regelmatig een vakantie
weekje dichtbij huis gehouden, samen met zijn schoonzussen en zwagers. 

Daar genoot hij enorm van . Als echt natuurmens was hij altijd zoveel mogelijk 
buiten te vinden. Gelukkig kon hij ook de laatste jaren, vanuit het prachtige 
tuinhuisje, genieten van de mooie natuur dichtbij huis. De eigen tuin en vijver 
waren zijn grote trots en niet te vergeten de prachtige groene grasmat, die hij 
zo lang mogelijk zelf heeft gemaaid. w 

Jan was een echte levensgenieter: een lekker borreltje en een sigaartje 
smaakten hem goed. Ook zijn streken, zijn humor en zijn positieve levens
instelling zijn kenmerkend voor Jan . Tot het laatst toe heeft hij deze behouden. 

Twee weken geleden kwam het bericht dat de artsen niets meer voor hem 
konden doen. Hij wilde toen graag naar huis, een wens die gelukkig direct na 
kerst in vervulling is gegaan. Thuis heeft hij de ziekenzalving ontvangen en we 
hebben samen nog een waardevolle en mooie, maar ook moeilijke week 
mogen beleven. Net na de jaarwisseling is Jan, omringd door zijn geliefde 
gezin, overleden . Hij isop 6 januari begraven op het RK kerkhof in Hengevelde. 

Tot slot een laatste groet van Jan : 'Good gaan' 

Wij willen graag iedereen bedanken die mijn man, onze vader en opa gesteund 
heeft tijdens zijn ziekte. Hij heeft alle bezoekjes en belangstelling zeer gewaar
deerd . Ook nu bij zijn overlijden voelen wij ons gesteund door uw medeleven . 

Marie Geurs-Ros 
Rini 
Ingrid en Joop, Wilmer en Da rio 
Evelien en Jan Gert, Elise en Marleen 


