


Ter dankbare herinnering aan 

Jan Sander 

Hij werd geboren op 12 juli 1936 te Ambt Del
den . Gesterkt door het H. Sacrament der Zie
ken is hij op 1 maart 1998 thuis overleden. 
Op 6 maart 1998 is hij ter ruste gelegd op het 
R.K. Kerkhof te Delden. 

Jan was zijn hele leven verbonden met zijn 
boerderij, waar hij vanaf zijn 14• jaar heeft ge
werkt tot aan zijn overlijden . Het leven in en 
om de boerderij was zijn lust en zijn leven. Zijn 
liefde en zorg voor Zijn veestapel ging heel ver, 
daarvoor moest alles wijken en wanneer dat 
noodzakelijk was bleef hij daar dag en nacht 
voor op. 
In de vijftiger en zestiger jaren. wanneer er in 
de buurt hulp nodig was. dan was Jan altijd 
bereid deze hulp te bieden. Jan had een brede 
belangstelling voor het wel en wee van de fa
milie; de data stonden in Zijn geheugen gegrifd. 
Hij heeft samen met Gerda de zorg op zich 
genomen om vader en moeder een liefdevolle 
en fijne oude dag te bezorgen, ook al was dat 
niet altijd gemakkelijk 
Naarmate de tijd verstreek werd het steeds 

stiller in huis en Jan heeft het overlijden van 
vader en moeder als een groot gemis ervaren. 
Jan was altijd opgeruimd, had een positieve 
kijk op het leven en was zeer humoristisch van 
aard; tijdens verjaardagen was h11 altijd de 
gangmaker. 
Daarnaast volgde hij alles op de voet wat zich 
in de wereld afspeelde; hij had voor veel za
ken een brede belangstelling Het verbouwen 
van groente in zijn eigen tuin was een grote 
hobby van hem. Zijn familieleden en andere be
kenden kregen vaak wat groenten mee. 
Hij maakte snel contacten, hield van gezellig
heid en hij praatte onder het genot van een si
gaar aan een stuk door. Voor neef Richard heeft 
oom Jan veel betekend. Hij heeft van hem de 
zorg voor het vee geleerd. 

Ofschoon veel te vroeg is dit voor Jan onge
twijfeld de dood geweest zoals hij gewild heeft. 
Wij zullen Jan missen. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van Jan, zeggen w11 u onze oprechte 
dank. 

Familie Sander 


