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Ter dankbare herinnering aan 

Jan Huisman 
echtgenoot van 

Marietje Zonder 

Geboren te Albergen op 3 april 1934. 
Plotseling overleden op 6 juni 1994. 
Op 1 O juni namen wij afscheid van hem in een 
plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk 
van Sint Pancratius, waarna wij zijn lichaam te 
ruste hebben gelegd op het parochiêle kerkhof 
te Albergen. 

Zijn levenlang heeft hij geleefd en gewerkt op 
het ouderlijke erf aan de Vleerboersweg samen 
met zijn vrouw Marietje. Zijn plotselinge dood 
heeft ons allen overrompeld; we voelen ons ver
slagen. We troosten ons echter met de gedachte 
dat hem een lange lijdensweg bespaard is 
gebleven, maar toch: we missen hem zeer. 
Voor ons gevoel was zijn leven nog niet at. 
Samen met zijn vrouw Marietje heeft hij bijna 25 
jaar lief en leed gedeeld. Voor Marietje was hij 
een lieve man en voor zijn kinderen een zorgza
me vader. Hij kwam goed op voor de belangen 
van zijn gezin. Toen oma nog thuis was bezocht 
hij haar meerdere malen per dag. Leefde met de 

mensen mee, maar gaf daar moeilijk uiting aan. 
Over zichzelf sprak hij ook weinig. Iedereen 
kende hem als "Scholt'n Jan". Hij was een man 
die problemen van alle kanten rustig bekeek, 
zich een mening vormde en daar moeilijk 
afstand van kon doen. Zo had hij ook over het 
geloof en de beleving daarvan zijn eigen 
mening. Hij kon genieten van de natuur. Hij hield 
veel van zijn dieren, vooral van paarden. Hij han
delde ook graag in vee. Nu hij niet meer in ons 
midden is, missen wij hem zeer. We zullen hem 
dankbaar blijven voor alles wat hij voor ons 
gedaan en betekend heeft. Vaarwel. lieve Jan. 
Vaarwel, lieve vader. 
Rust nu in vrede. 

Wij danken U voor de belangstelling, het mede
leven en de steun na het plotseling afscheid van 
mijn lieve man, onze vader en zoon. 
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