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1 n vrede ruste 

onze lieve man en vader 

Jan Huurdeman 

Geboren te Baarn 11 juni 1914 en na gesterkt te 
zijn door het Sacrament der zieken, heeft hij op 20 
juli afscheid genomen van zijn gezin en leven hier 
op aarde. Een leven waarin hij voortdurend zijn 
kracht en inspiratie vond bij God, de Heilige Fami
lie en de Bijbel. Een leven waarin hij steeds het ui
terste van zijn krachten vergde voor zijn gezin, 
familie, zijn leerlingen en zijn studie. Ook een leven 
waarin hij het niet naliet om zich in te zetten voor 
mensen die hij niet kende. Mensen, die hij redde uit 
de klauwen van het fascisme, waardoor hij zelf ge
vangen genomen werd. Een rotsvast vertrouwen in 
God én de mens sterkten hem in die donkere dagen 
waardoor hij medegevangenen steun en vriendschap 
kon geven, die hij ook van hen ontving. Wel droeve
nis, geen haat kende hij jegens de bezetters, die zo
veel leed berokkenden in de wereld. Konflikten 
met. wie dan ook kwamen altijd tot een oplossing 
door zijn bereidheid te vergeven. 
Zijn grootste levenstaak, onderwijzen, heeft hij al
tijd met de grootste inzet en liefde volbracht, tot
dat zijn lichaam hem waarschuwde, dat het al méér 
dan voldoende was. Drieënveertig jaar lang heeft hij 

zich gegeven voor duizenden leerlingen op wie hij 
de kennis overbracht, die hij vergaarde door buiten 
zijn werk om nog jarenlang te studeren . 
Zijn geest, tot het laatste moment sterk en helder, 
kon niet accepteren, dat hij moest stoppen met zijn 
werk. En daarom wilde hij zich toch nog dienstbaar 
maken bij de Raad van Kerken, die in Coevorden 
de oecumene wil bevorderen. Zijn taak als echtge
noot en vader heeft hij nimmer verwaarloosd, inte
gendeel, het gezin stond voor hem op de eerste 
plaats. 
Een leven van 62 jaar is niet lang, maar wel als men 
bedenkt, dat vader in die tijd zoveel gedaan heeft 
uit naam van God én uit naastenliefde, dat zijn 
lichaam dit niet meer voort kon zetten. ,,Bidden is 
werken," zei vader wel eens. Gebeden heeft hij. 
Van zijn pensioen, de aardse rust na een leven van 
werken, heeft hij niet meer mogen genieten. Wij 
vertrouwen erop, dat God zijn trouwe dienaar be
loont met de eeuwige rust in vrede. 
Vader, wij zijn je dankbaar voor wie je was. 

Voor uw medeleven en belangstelling bij het over
lijden van onze goede echtgenoot en vader danken 
wij U hartelijk. 
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