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echtgenoot van Liny van Gils - Heijmer 

Jan was het tweede kind van Jopie en Marinus van Gils. Jan 
kwam urt een gezin van 3 broers. Martin, Geme en Jan. Samen 
met zijn oudste broer Martin haalde hij de gekste dingen uit. Ver 
fietsen vond Jan als jonge vent nutteloos. Daarom werd er dik
wijls een brommer van opa 'geleend' zonder dat hij daarvan af 
wist. Ook was Jan een echte waterrat. Aangezien er vroeger 
weinig zwembaden waren gingen Jan en zijn broer naar de 
beek om daar verkoeling te zoeken. Nadeel was echter dat het 
stromend water was en de heren wel zeker moesten weten of 
ze nog weer terug aan de kant konden komen. Jan had daar 
nog wel een idee voor en dus werd de hond als eerste in het 
water gegooid. Toen Jan zag dat de hond zichzett in veiligheid 
wist te brengen en naar de kant zwom, vond hij het veilig 
genoeg om er zelf ook in te springen. 
Ook vroeger was Jan al een druk baasje. Zo zat hij op turnen 
en op judo met zijn oudste broer Martin. 
Toen Jan 18 jaar oud was leerde hij Liny kennen. Liny wetkte 
destijds bij Wimpie als serveerster en Jan kwam daar geregeld 
een kop koffie drinken. 
Een korte tijd daarna wetkten ze beiden in het Postillon hotel. 
Liny achter het buffet en Jan als kelner in de bediening. Jan 
vond het leuk te doen, alsof hij met een vol dienblad struikelde. 
waardoor Uny helemaal in een deuk lag. Er was een klik tussen 
Jan en Liny maar pas toen Jan zijn dans moves liet zien, sloeg 
de vonk echt over. Toen vond Liny dat het tijd werd om Jan 
voor te stellen aan haar ouders. 
Aangezien er in het dorp geroddeld werd dat Liny liep met een 
turl<se man, iets wat vroeger echt niet kon, waren de eerste 
woorden van Jan toen hij binnenkwam. "Ik ben Jan, een hele 
gezonde Twentse vent 111 
Dansen was een grote passie van het stel. Ook gingen ze in 

hun jonge Jaren graag op ski vakantie. Hier liet Jan zien een 
echte waaghals te zijn en kwam het turnen van vroeger goed 
van pas. Als ze weer eens niet wisten waar Jan was. zag je van• 
zelf ergens een ski stok boven de g,ootste ski schans uitsteken 
en daardoOr wisten ze hem terug te vinden. 
Jan was gek op feestjes en vrienden waren voor hem dan ook 
erg belangrijk. Samen met Liny op de tennisbaan en genieten 
van de derde helft. 
Jan was een echt familie mens. Meoe hierdoor werd het gezin 
uitgebreid met 2 lieve dochters. Zijn dochters waren alles voor 
Jan. Ondanks dit kon hij ze soms niet uit elkaar houden en 
werd Natas1a dikwijls Mariêlle genoemd. Hi1 vond het prachtig 
leuke dingen te doen met zijn dochters. Zo leerde hij ze bom
metjes maken van de duikplank en was hij de grootste suppor
ter als de meiden een voetbal of tennis wedstrijd hadden. De 
afgelopen paar jaar leefde hij wekelijks naar de zondag toe 
omdat er dan gezamenlijk met de familie ontbeten werd. 
Jan was een man van zijn woord. Zo heeft hij ooit tegen Natasja 
gez89.(J. als jij je diploma haalt scheer ik mijn snor er af. Ondanks 
dat Zijn snor zijn grote trots was, heeft hij de snor de zettde dag 
dat Natasja met haar diploma thuis kwam direct afgeschoren. 
Een groter plezier had hij Natasja niet kunnen doen. 
Het laatste weekend van Jan zijn leven geeft precies weer wie 
hij is en wat hij prettig vond. Het was een druk weekend waar
in Liny en Jan nog bij het Breugel zijn geweest. De mooie afwis
seling van lekker met vrienden drinken en dansen tot lekker 
dineren met Liny maakte het voor beide een top weekend. Ook 
heeft Jan nog heerlijk met Liny, Joshua en Natasja over het 
Breugel gelopen, hij genoot van het ravotten met de kleine. 
's Avonds werden de stoelen opzij geschoven en hebben ze 
samen nog door de kamer gedanst en meerdere keren naar 
elkaar gezegd dat ze een zeer fijn weekend hebben gehad. 
Geen van beiden kon vermoeden dat dit hun laatste weekend 
samen zou zijn. We zijn blij dat Jan nog zo genoten heeft van 
zi1n laatste dagen bij ons. 
Dat is wie Jan was, een lieve echtgenoot, een geweldige. 
(groot) vader. een goede vriend en een echte levensgenieter !Il 
Wi1 zullen hem daarom ook ontzettend missen !!! 

Voor uw medeleven en belangstelling zijn wij u zeer erkentelijk. 
Fam. van Gils 


