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Met veel liefde en waardering blijven wij denken aan 

JAN OLDE HEUVEL 
"Jantje" 

echtgenoot van 

Annie Suthof 

Jan werd geboren op 24 april 1931 te Overdinkel. Gesterkt 
door het Sacrament der Zieken is hij van ons heen gegaan 
op 15 januari 1998. Na de Eucharistieviering in de 
Gerardus Majella·kerk te Overdinkel werd hij 20 januari 
d.o.v. te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

iedereen zag het aankomen, maar ineens moesten we 
wervien aan de gedachte dat Jan er niet meer is, dat we 
zijn stem niet meer zullen horen en dat Jan niet meer langs 
zal komen. Met veel verdriet en veel goede herinneringen 
moeten we nu afscheid nemen van Jan. 
Ruim 37 jaar was hij getrouwd met Annie. Samen met haar, 
de kinderen en later ook de aangetrouwden en kleinkinde
ren voelde hij. zich in die familie het meeste thuis. Als er Iets 
te vieren vie , was Jan altijd bereid met z'n mondorgel of 
een vrolijke meezinQer de stemming te verhogen. 
In zijn werk als administrateur heeft Jan heel veel vreugde 
beleefd, maar ook veel teleurstelling moeten verwerken. 
Toen hij op te jonge leeftijd niet meer aan het arbeidspro· 
ces kon deelnemen, had hij heel veel moeite om dat te ver· 
werken. 
Vele jaren was hij actief in de sport als bestuurder en voor· 
zitter van OSV, een club die hij de jaren door een warm 
hart toedroeg. 
Vele vreugdevolle uren heeft hij doorgebracht op zi1n klei· 
ne boerderij in zijn moestuin, bij zijn kippen, eenden, gei· 

ten, pauwen en hangbuikzwl1nen. Met zijn schop was h9· 
als meester op de vierkante meter· niet alleen actief in zi1n 
eigen tuin, maar ook in die van vele familieleden. 
Groot was ZJ'jn maatschappehjke betrokkenheid. Vele jaren 
was hij lid van het Bestuur van de Bemardusstichting en 
later ook van het Over1eg-Orgaan-Overdinkel. Problemen 
waren vaak al voor de helft opgelost, wanneer 'klein Jantje' 
binnenkwam en er zijn kijk op 9af. Zijn motto luidde: "Ook 
al ben je klein en nietig, laat je niet kisten. Ok 'n klean keerl· 
ke, kan wa n' brede ruw heb'n." 
Veel ouderen deden nooit tevergeefs een beroep op hem, 
als er weer een onmogelijk fOrmuller of belastingbiljet 
moest worden ingevuld. Naast zijn kennis bracht Jan dan 
door zijn blijmoedigheid en optimisme mensen weer op het 
goede spoor. 
Ruim een jaar geleden werd Jan getroffen door de meest 
gevreesde ziekte, waarbij het zich aanvankelijk liet aanzien 
dat hij langzaam zou 9enezen. Toen herstel uitbleef, was 
dat een zware slag die hij vooral samen met zijn gezin 
heeft kurvien verwerken. Zijn vrouw, zijn kinderen en klein· 
kinderen waren hem alles. 
Met de uiterste krachtsinspanning heeft Jan nog de 
Qeboo<te van zijn tweede kleinkind 'Mijne' mogen meema
l<en. Het deed hem even ZlJll eigen urtztchtloze situatie ver· 
!!!'.ten evenals op de momenten met zijn kleindochter 
Frolien', waarin ze spraken over hun vele fietstochten. 
Moge hij nu na zo'n welbesteed leven waarin hij ook nog 
vrijwilli9er was in de parochie als bezorger van het 
parochieblad en broedermeester van de Gerardus • pro· 
cessie, na een lang en geduldig gedragen ziekbed, rusten 
in vrede. 

Jan, dank voor alles. 

Voor uw meeleven in de periode van zijn ziekte en uw aan· 
wazigheid bij zijn uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer 
dankbaar. 

Annie Olde Heuvel • Suthof 
Kinderen en kleinkinderen. 


