
t Wij blijven in onze herinnering 
bewaren 

Jan Wil lem Plas 
echt genoot van 

JOHANNA MARIA BEVERS 

Geboren op 26 juni 1907 in Lonneker. 
Overleden, voorzien van het Sacra
ment der Zieken, in Enschede, op 
29 september 1984. 
Na de Uitvaartdienst in de Verrijze
niskerk hebben we hem begel eid 
naar het crematorium op 3 oktober 
d.o.v. 

Jan Wi llem was in zijn leven niet 
gemakkelijk te peilen: wat hij dacht, 
voelde en bel eefde, bleef voor een 
groot gedeelte in zijn innerlijk ver
borgen: hij uitt e zich niet zo, hij 
was een gesloten mens. Maar voor 
degenen, die hem l ang hebben ge
kend, was hij een goed mens, waar 
je van op aan kon: 
Hij was trouw aan de dingen, die 
voor hem heilig waren; hij voelde 
zich thuis bij zijn vrouw en bij zijn 
kinderen; bij zijn kleinkindere n en 
familie. En op zijn vaste plek aan 
de tafel. Hij eiste niet veel voor 
zichzelf. 

Gel oven en kerk waren hem heilig, 
maar alleen zoals hij die zelf had 
leren kennen van kind-zij n af. Het 
is begrijpelijk, dat hij daarom grote 
moeite had met veranderingen. Tot 
op het laatste van zijn leven voel
de hij zich thuis bij zijn oude, ver
trouwde geloof. 
Ziek zijn kende hij niet in zijn l e 
ven. Toen hij op het einde er toch 
mee te maken kreeg , l eek het er soms 
op, dat dat voor hem ook het af
scheid van het leven betekende. Hij 
is tevreden gestorven. En wij mogen 
blij zijn, dat hem hiermee heel veel 
lijden bespaard is gebl even. 

DAT HIJ NU MAG RUSTEN 
IN VREDE BIJ GOD. 

Allen, die meegeleefd hebben tijdens 
zijn ziekte en na zijn overlijden, 
danken wij van harte . 

J. M. Plas- Bevers 
kinderen en 
k l einkinderen 

Enschede, oktober 1984 




