
Bedankt voor alles. 
Blijf elkaar helpen. 
De liefde overwint alles. 



t Ter herinnering aan 

Jan Laarman 
weduwnaar van Annie Kreuwel 

Hij is geboren op 2 oktober 1915 te Hellendoorn 
en overleed op 2 december 1994 te Almelo na een 
kortstondige ziekte, voor ons toch nog zeer plot
seling. Op 7 december hebben we afsèheid van 
hem genomen in het Silentium te Vroomshoop en 
hem daarna te ruste gelegd op het kerkhof te 
Vroomshoop. 

De laatste 2 jaar zijn heel moeilijk geweest voor 
pa. Na het plotseling overlijden van ma is hij 
eigenlijk nooit weer de " ouwe" geweest. Hij heeft 
dit grote verdriet nooit kunnen verwerken. De twee
de klap kwam in december vorig jaar toen hij werd 
getroffen door een ernstige ziekte. 

Het laatste jaar heeft pa veel tegenslagen gekend, 
maar er waren ook betere periodes. Hij wilde zo 
graag nog van alles doen; maar hij kon niet meer, 
omdat hij zo benauwd was. Pa kon heel moeilijk 
accepteren dat hij toen afhankelijk was van ande
ren. Een klein beetje inspanning was hem al te 
veel. In zijn leven heeft hij alles voor anderen 
gedaan, terwijl hij zelf nooit iets nam of eiste. Hij 
was een zeer tevreden en dankbaar man , die dag 
en nacht voor iedereen klaar stond. 
Zo heeft pa jaren voor oma gezorgd. Ze noemde 
hem haar "huisvriend" . Later was het tante Gerda 
waarvoor hij de zorg op zich nam, zolang hij kon. 

De laatste weken werden steeds moeilijker. Hij was 
echt helemaal op. Hij klaagde nooit, had geen pijn, 
maar hij moet veel meer gevoeld hebben dan hij 
tegen ons zei. We wisten dat hij ziek was en niet 
beter kon worden, maar dat het zo gauw voorbij 
was, dat had niemand verwacht. 

Pa heeft 50 jaar bij Pailhe gewerkt en in deze 
periode is hij maar 2 dagen ziek geweest. Met ma 
is hij 36 jaar gelukkig getrouwd geweest en samen 
hebben ze een hele mooie tijd gehad. Ook toen 
pa 65 was en met pensioen ging genoten ze 
volop van het leven. 's Morgens werkten ze 
beiden om het werk in huis af te krijgen om 
's middags hun eigen hobby's uit te oefenen. 
Pa kon uren aan het kanaal zitten vissen -en ge
nieten van de rust en de natuur. Ook in zijn tuin 
werkte hij altijd met veel plezier. 

Toen zijn ziekte een einde maakte aan deze mooie 
dingen, verlangde hij naar een nieuw leven . Hij is 
heel bang geweest voor een lange lijdensweg, 
maar dit is hem gelukkig bespaard gebleven. 
Hij is nu waar hij zijn wil; bij ma. 
We Zullen hem heel erg missen, maar gunnen hem 
de rust waarnaar hij zo verlangde. 

Pa, we blijven altijd van je houden. 

Voor uw medeleven zeggen wij u oprecht onze 
dank. 

Sabine + Rienk 
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