
Ter hennnering aan 

Jan van Hal 

echtgenoot van Leny van Ha!-Verdult 

• 13 november 1932 te Teteringen 
t 19 november 1997 te Oldenzaal 

Jan was een man van weinig woorden maar des te 
meer daden. Hij stond voor iedereen klaar, thuis en 
op ZiJn werk. Een gewaardeerde en toegewijde col
lega, waar je alt11d terecht kon. Dit leidde zelfs tot 
de Jan van Hal fanclub. Samen met Leny waren zij 
op de vliegbasis vaak van de partij. 

Na zijn pensionering besteedde hij met veel liefde 
het merendeel van zijn tijd aan de volkstuin. Ook 
hier kwam hij alt11d met nieuwe ideêen. Asperges 
telen met Brabantse trots in Twentse grond. Fiet
sen en wandelen in de natuur, veelal 's ochtends 
vroeg en alleen. Genieten van kleine dingen zonder 
veel ophef. 

Een gesloten karakter dat naarmate de leeft11d vor
derde steeds meer toegang bood. HiJ uitte zich 
vooral meer naar zijn familie. Gezamenlijke week
enden, kaarten, verbouwingen, geboortes van klein
kinderen. HiJ was er alt11d al voor ons, maar de laat
ste 1aren kon hiJ het beter aan ons laten zien. De 
laatste tijd heeft Jan veel te verwerken gehad. een 

hartinfarct en de ingrijpende geboorte van de Jong
ste kleindochter. 

Als laatste herinnering aan jou zijn er de vele spe
ciale momenten in de afgelopen weken, die velen 
met JOU hebben gedeeld. Je genoot zichtbaar. 

Bedankt Jan, dat wij nog samen met onze kinderen 
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest en je 
65ste verjaardag mochten vieren. Het waren gezel
lige dagen. 

Je vrouw Leny 

Je kon me moeilijk loslaten. maar bleef me toch in 
alles steunen. 

Je Cora 

Pa, bedankt voor alle dingen en steun die je ons 
hebt kunnen geven in 1e te korte leven. 

Liefs van Betty 

Je genoot intens als ik samen iets met je deed. 
Pa. ik had ie graag nog beter leren kennen. 

Liefs Paul 

Voor uw medeleven en blijken van belangstelling bij 
het plotseling overlijden van mi1n lieve man, ons pa 
en onze opa, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Leny van Hal 
Kinderen en kleinkinderen 


