


De eerste stappen naar een mooie zomer 
heb je niet meer kunnen zetten. 

Dankbaar denken wij terug aan 

Jan ter Laak 

Geboren op 29 juni 1934 
Overleden op 11 september 2013 

Al ruim 52 jaar echtgenoot van 

Miny ter Laak - Olde Benneker 

Wij hadden hem voor het laatst in ons midden tijdens de 
Uitvaartplechtigheid op dinsdag 17 september in de H. Gerardus 
Majellakerk te Overdinkel. Aansluitend hebben we hem ter ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Jan was een hardwerkende, lieve en zeer zorgzame man, vader 
en schoonvader vol humor en levenslust. Hij hield van gezelligheid, 
tuinieren, wandelen in de natuur, fietsen met zijn vrouw, uit eten 
samen met zijn gezin en luisteren naar Oostenrijkse muziek. 
Hij bood graag, aan mensen in zijn omgeving, een helpende hand. 
Dag en nacht stond hij, met raad en daad, voor iedereen klaar. 
Hij was een man van weinig woorden, altijd oprecht en eerlijk. 
Veel mensen kenden Jan als elektromonteur en in die hoedanigheid 
hielp hij menigeen uit de nood. 
Samen met Miny zorgde hij altijd goed voor zijn gezin en heeft hij 
jarenlang nog kunnen genieten van zijn pensioen. 
Stilzitten was, ook na zijn werkbare leven, geen optie. Hij was altijd 
bezig en op zoek naar nieuwe uitdagingen. Grappen maken en 
kattenkwaad uithalen was hem op het lijf geschreven en genieten 
van het leven was zijn motto. 
Het laatste jaar wilde zijn lichaam steeds minder goed 
meewerken, terwijl zijn geest nog volop actief was. Na meerdere 
ziekenhuisopnames volgde een lange tijd op de intensive care. Vol 
goede moed begon hij aan zijn revalidatie bij Gereia. Hier kreeg 
hij, ondanks een hele liefdevolle verzorging, de ene tegenslag na 
de andere te verwerken en verslechterde zijn toestand. Hij kon de 
ongelijke strijd niet winnen. 

Voor altijd in ons hart. 
Het was goed zo, heel goed. 

Voor uw blijk van belangstelling en medeleven na het overlijden van 
Jan willen wij u hartelijk bedanken. 
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