
Om een dankbare herinnering te bewaren aan 

Jan van Kessel 
echtgenoot vin Mlen Kroeze 

Geboren te Wamel op 21 september 1918, 
overleden na een kortstondige ziek1e 
op 21 december 1965. 

t 
Het nieuwe jaar mocht voor hem niet meer 
beginnen. De decembermaand, waar hij da 
laatste vijl jaar een hekel aan had, werd voor 
hem abrupt afgebroken. Vooral in deze "leest· 
maand" kwam het grote verdriet van Rob 
weer naar boven. Maar zoals altijd stond Mien 
hem ook in deze moeilijke dagen terzijde. 

Hij had nog van zoveel dingen willen genieten 
nu hij daar de tijd voor kreeg. 
Vijftig jaar lang was zijn werk zijn hobby. 
Zelfs toen hij verhuisd was, ging hij nog 
dagelijks naar da zaak om enkele karweitjes 
op te knappen. 
Ook vanuit zijn nieuwe huis kon hij de zaak 
nog In de gaten houden. 's Morgens vroeg 
keek hij als eerste vanuit het raam da Dorps· 
straat In om te kijken of het druk was. Het 
was het Ideale huls voor ham. Hij had het 
er erg naar zijn zin. 

Iedere klant, bij wie hij bekend stond als "Jan 
da Kapper", betekende evenveel voor hem. Hij 
stond altijd voor iedereen klaar en niemand hoef· 
de 0011 tevergeefs een beroep op hem te doen. 

Hij heelt altijd hard gewerkt, maar ook naar 
waarde genoten. HIJ ging soms wel twee keer 
per jaar op vakantie en als het ook maar 
even kon was hij op da camping te vinden. 

Lieve Mien, heel hartelijk dank voor alles wat 
je voor mij hebt gedaan. Ik weet dat mijn te 
vroege dood je zwaar zal vallen, vooral omdat 
wij altijd alles samen deden, 
Maar ik heb uit de woorden van Dldia, Constant, 
Harry en Corry begrepen dat ze altijd goed 
voor je blijven zorgen. 
Lieve Didia en Constant, Ik heb altijd veel 
van jullie gehouden en zal jullie nooit ver
geten. Betoon, samen mot Harry an Corry, 
je dankbaarheid door een verdubbelde liefde 
voor "ons Mam '. Dat IS da mooiste beloning. 
Bedankt ook Tante Tonnie Ja hebt veel voor 
ons gedaan. 
Jan en ik zullen nu weer samen zijn. 
Vaarwel, wij zien elkaar nog eens terug. 

Lieve Pap, 
Je was voor mij een voortreffelijke man en 
voor ons een zorgzame vader. Je hebt altijd 
veel voor ons betekend. Maar je wist voor 
jezelf dat je naar Rob zou gaan. 
Ja zult bij ons In gedachten blijven als 
"ons Pap". 

Mien, Didia en Harry, Constant en Corry 

Wamel, 27 december 1985. 


