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Jan werd geboren te Geesteren in een gezin van 
negen kinderen en leefde in zijn eigen wereld tot dat hij 
Gerrie leerde kennen. Jan maakte de stap om met 
Gerrie en de drie kinderen verder te gaan. Hij voelde 
zich daar direct thuis. Was zich bewust van zijn taak en 
was daarom zeer zorgzaam. Dat Herman z11n achter
naam aannam was voor hem een zéér bijzonder 
moment. Dit was voor Jan een extra bevestiging dat hij. 
werd geaccepteerd als vader. Jan was trots op zijn kin
deren en kleinkinderen. Vanaf het moment dat Jan bij 
Gerrie kwam en niet méér in Duitsland werkte, was 
Jan zeer geïnteresseerd in schone lucht en water en in 
het milieu. Jan stak daar al zijn tijd en energie in 
gesteund door zijn broer Gerrit waarvan hij vorig jaar 
afscheid moest nemen wegens dezelfde ziekte als 
Jan. Niets was voor Jan te veel om schoon water en 
lucht te herwinnen. In 1999 kreeg hij daarvoor de lang 
verwachtte erkenning. Jan was altijd erg arbeidsinten
sief bezig. Door zijn ziekte ging het bergafwaarts met 
zijn gezondheid. Maar Jan kon nog niet stoppen want 

hij was zeer begaan met hoe hij Gerrie moes1 achter
laten. Daarom was Jan de laatste tijd van alles aan het 
regelen. Jan ging vanuit die gedachten zeer vertrou
welijk te werk. Jan zei:"Vertrouwen heb je, of je hebt 
het niet". De laatste dagen had Jan geen kracht méér. 
Maar Jan had alles voor Gerrie geregeld en daardoor 
was Jan er klaar voor om afscheid te nemen van 
Gerrie, kinderen, kleinkinderen en de vrienden die heel 
dicht bij Jan stonden. Een bijzonder moment voor Jan 
was het toen hij hoorde dat hij weer opa zou worden 
van twee kleinkinderen. De laatste dag zei Jan nog 
tegen pastor Derksen dat hij hoopte dat hij de geboor
tes van deze kleinkinderen mee zou maken ondanks 
dat Jan wist dat de poort reeds open stond. Op 16 juni 
j.I. om 12.30 uur ging de deurbel want de huisarts 
kwam nog even voorbij, maar het leek net of Jan daar
door werd geroepen want hij was op dat moment op 
weg naar die ene openstaande poort. 
Jan wil iedereen bedanken die voor hem iets heeft 
betekend gezien vanuit wederzijdse waardering. 

Gerrie, kinderen en kleinkinderen willen iedereen 
bedanken die iets voor Jan heeft betekend. In het bij
zonder de doktoren en verplegend personeel van het 
V.U. ziekenhuis te Amsterdam. Ook een speciale dank 
aan huisarts dr. Kluitman waarmee vooral tijdens de 
ziekte van Jan een bepaalde band is gegroeid. 

Wat is het fijn om te merken hoe de omgeving met je 
mee leeft. leder heeft op zijn/haar manier daar invulling 
aan gegeven. 

Wij zijn u allen daar zeer dankbaar voor en hopen dat 
u ook in de toekomst met ons blijft meegaan. 

Denekamp, 20 juni 2002 


