


Een fijne en dankbare herinnering aan 

Jan Maathuis 

weduwnaar van Annie Maathuis-de Wals 

geboren 1 O mei 1933 te Lonneker 
overleden 3 september 1997 te Enschede. 

Na een uitvaartviering 
op 6 september in de 0. L. V. van de 

Allerheiligste Rozenkranskerk te Glanerbrug 
hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op 

het parochiekerkhof te Glanerbrug. 

Wij kunnen het nauwelijks geloven en bijna niet 
vertellen wat we zullen missen. Zijn plotselinge 
overlisjden heeft ons allen volledig verrast. 

Veel te vroeg weduwnaar geworden, heeft hij 
veel geleden. De zorg voor Annie heeft hem veel 
energie gekost en haar overlijden heeft hij nooit 
kunnen verwerken. Ondanks dit alles heeft hij 
altijd geprobeerd optimistisch te blijven en de 
zonnige kant van het leven te zien. Samen met 
zijn vriendin heeft hij fijne jaren gekend. 
De vele uitstapjes waarvan hij genoot en de jaar
lijkse vakantie waar hij zich telkens weer op ver
heugde. Hij hield van gezelligheid om zich heen. 

Niets was hem te veel, hij wilde alles voor je 
doen en stond voor iedereen klaar. Daarnaast 
heeft hij ook veel steun gehad van de naaste 
familie in de moeilijke tijden die hij gekend heeft. 
Hij hield veel van zijn kinderen en was trots op 
hen. Ook was hij een fijne opa. De inzet voor zijn 
grote hobby, en Alphonsus koor, waar hij 40 jaar 
lid van was mag niet worden vergeten. 

Veel te vroeg moeten wij hem nu missen. Wij 
weten dat hij nu bij God is. Hij heeft dit verdiend. 

Gebed: 

God, U bent de vader van alle mensen, U weet 
wie we zijn en kent onze naam. Vergeten doet U 
ons niet. We zijn bedroefd om onze lieve vader 
en vriend. U kent zijn naam en vergeet hem niet. 
Wij willen hem ook niet vergeten en denken voor
al aan de goede en fijne dingen met hem. Daar 
zijn we blij om en dank U wel daarvoor. 

Wij zijn dankbaar voor uw medeleven en voor uw 
aanwezigheid bij het afscheid van onze vader, 
fijne opa en mijn vriend. 

Linda en Michèl 
Rob en Anne-Mieke 
Marietje Snijders 


