
Wte kan begrljjJetl watje hebt,9efeden? 

Wte kan Poefen wat je hebt doo/llfaan? 



t 
Met vreugde en dankbaarheid denken 

we terug aan onze lieve pa 

Jan Koelen 

Op 1 maart 1936 werd hij te Zenderen geboren, waar 
hij ook werd gedoopt en opgenomen in de Katholieke 
Kerkgemeenschap. Op 4 juni 1965 trouwde hij met 
onze lieve ma, Annie Koelen, met wie hij een leven 
van geluk, maar ook tegenslagen mocht delen. 
Na een langdurige lijdensweg vond hij het fijn te 
midden van zijn gezm het Sacrament der Zieken te 
ontvangen en stierf hij op 31 maart 1999. 
Na de droevige, maar toch ook feestelijke Eucha
ristieviering m Zijn parochiekerk hebben we zijn 
lichaam op 6 april 1999 op het R.K. Kerkhof te Borne 
begraven. 

Pa was een lieve en zorgzame man. Ondanks zijn 
eigen pijn en verdriet had hij veel aandacht voor een 
ander. Zijn gezin stond daarbij op de eerste plaats. 
Op het moment dat pa niet meer thuis kon blijven 
wonen was dit voor pa en ma een zware opgave. 
Ondanks zijn strijd tegen alle ziektes had hij veel 
vertrouwen in de behandelende artsen. 
Pa is al die jaren opgewekt en vriendelijk gebleven. 
Dit bleek dan ook door het vele bezoek wat hij mocht 

ontvangen. Hij bleef belangstellend naar een ieder 
informeren. 
Tegenslagen zijn hem niet bespaard gebleven, maar 
hij was een geboren optimist met een sterk geloof m 
Maria. Pa heeft veel kracht en steun opgedaan door
dat hij meerdere keren naar Lourdes is geweest 
samen met ma. Het gevecht om met zijn handicaps 
te kunnen leven kon hij hierdoor beter aan. 
Zijn grote steun en toeverlaat was ma, zij stond dag 
en nacht voor hem klaar. 
Pa genoot van de natuur waar hij regelmatig alleen of 
met zijn vrienden te vinden was, ook toen hij niet meer 
thuis woonde. 
Pa zijn wens was, omdat een groot deel van zijn 
verzorging in onze handen lag, de laatste dagen van 
zijn leven met z n kinderen door te brengen. 
Met verdriet hebben we afscheid moeten nemen van 
onze optimistische en humoristische pa. 
Als een dierbaar kleinood dragen we hem mee m ons 
verdere leven. 
Maar moge hij nu rusten in Gods Vrede. 

Wij danken een ieder voor de getoonde belangstel
ling, verleende steun en hulp tijdens zijn ziekte en 
overlijden. 

Borne, april 1999 

Raymond en Monique 
Marc 


