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Als een boom die door een hevige storm word! geveld, 
zo was het einde van ZJJn leven. Een lange t11ó van fy
s.eke en oeestelijke stnj(! is nu voorbij. Maar de wortels 
b ïven vast verankerd en wij zeggen terecht. 'Het is 
volbracht'. We 1eefoen met hem mee. maar het was zo 
p1f!I ,i< om hem te zien vechten 1n ZJjn lijden en jezelf zo 
machteloos te voelen. Jan was een man met wilskracht 
en doorzettingsvermogen. zowel voor als tijdens zi1n 
ziekte. die niet kon en wilde loslaten. waardoor het laat
ste gedeelte van de levensweg zo zwaar en moeilijk 
voor hem was. 
Z11n werk als ambtenaar van sociale zaken biJ de ge
meente, kenmerkte zich door een gevoel voor recht
vaardigheid en het bedachtzaam afwegen van belan-
gen. . 
En toen hij bij zijn pensioen hoopte dat er nog mooie 
jaren zouden volgen, kreeg hij vrij snel de last te dra
gen van een ziekte die gaandeweg de jaren afmattend 
en langdurig werd. 
Jan was een man van de sport. Bekend 1s zijn hechte 
band met en zijn grote interesse voor Quick 20, waar 
hij niet alleen als speler grote naam gemaakt heeft, maar 
later ook in meerdere commissies en afdelingen en waar 

hij tot het laatst als supporter alles met interesse volgde 
Ontspannend was voor hem de jaarlijkse vakanties naar 
Zeeland, alsook het fietsen 1n de mooie natuur van het 
Twenteland en zeifs op het laatst nog het af en toe even 
naar het Hulsbeek om de zinnen wat te verzetten. 
Naast het gemis thu s, in de lam• ie en de buurt zal Jan 
zeker ook m het bestuur van de parochie gemist wor
den als degene die de bouwkundige zaken behartigde, 
samen met de groep vrijw1 , 1gers d e hij onder de naam 
'de JOngens' rond zich verzameld had . 
Maar ook ging van~t zijn bestuursfunkt1e een du1de
jke zorg en aandacht uit naar de ouderen via de com

missie 'WelZJfl Mariahof - Anton1usparochie'. Voor al
' es wat verbonden was met de naam 'Antonius' had 
Jan een grote passie. te weten: Antoniuskoor. Anto
niuskerk, Antoniusparoch1e. 
Daar heeft hij, na z11n pensioen. zich met hart en ziel 
voor ingezet, en ZlJn en blijven we hem altijd dankbaar, 
evenals hij er zelf zichtbaar 1n zal blijven voortleven on
der ons. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die 
wij mochten ondervinden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa, zeggen 
wij u hartelijk dank. 
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