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Hij werd geboren te Lonneker op 11 oktober 
1930. Door het Sakrament van de Doop werd 
hij opgenomen in de gemeenschap van Chris
tus. Hij ontving het Sakrament van de Zieken 
en stierf te Haaksbergen op 18 januari 1993. 

"Wees hier aanwezig, God in ons midden". 
Woorden uit een lied, dat Jan zo graag zong. 
Het waren voor hem geen lege woorden, 
maar een bron van leven. Zijn vertrouwen en 
geloof in een God, die als een barmhartige 
vader met ons meetrekt, was voor hem het 
fundament van zijn doen en laten. Vele uren 
las hij in de bijbel, alleen of met zijn vrouw 
en anderen; vooral de psalmen vond hij 
prachtig. Zo bleef hij zoeken naar de wortels 
van zijn bestaan. Daarbij besefte hij heel 
goed, dat hij niet volmaakt was; soms voelde 
hij zich heel klein. 

Jan was een man, die met zijn beide benen 
op de grond stond. Hij was gevoelig voor 
alles, wat er aan geluk of verdriet aan een 
ander of in deze wereld gebeurde. Als bakker, 
verzekeringsagent of biljarter kende hij vele 
mensen. In zijn kontakten was hij altijd heel 
bescheiden, maar de waarden, waar hijzelf 
geluklcig mee was, liet hij zich door niemand 
ontnemen. Zonder zichzelf te verliezen, kon 
hij ieder de ruimte geven anders te denken 
of te leven. Wat hijzelf innerlijk beleefde, 
droeg hij uit met overtuiging zonder te 
dwingen of te oordelen. Jarenlang was hij 
een trouw lid van het kerkkoor. Hij zong 

altijd enthousiast en met veel overgave; niet 
alleen omdat hij zingen mooi vond, maar 
vooral, omdat hij in de liturgie iets voelde 
van Gods nabijheid. Hij voelde zich thuis in 
de natuur en kon genieten van de kleinste 
dingen. Dat was zijn kracht, verwonderd 
kunnen zijn om het leven zelf. 

"God is mijn Herder, Hij leidt mij naar 
grazige weiden". Jan kon rustig sterven; 
voor hem was het een nieuw begin. Afscheid 
nemen was moeilijk en deed hem pijn. Hij 
was dankbaar, dat hij tot het einde toe thuis 
kon blijven, dankzij de warme nabijheid van 
zijn vrouw, met wie hij bijna 35 jaar het leven 
deelde, en zijn beide zoons. Hij stierf in 
vrede. 
Zijn lichaam hebben we op 23 januari te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof "Het Waar
veld" te Haaksbergen. 

Dat hij mag leven in de vrede van de Heer. 

Dank u wel, dat u aan ons gedacht hebt 
tij~en.s ?e ZiE:kte en bij het overlijden van 
m11n mn1g geliefde man en onze dierbare pa. 
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