


Met veel liefde blijven wij 
denken aan 

Adrianus Johannes Albertus Sarls 

echtgenoot van 
Willemientje Edelenbos 

Hij werd op 22 augustus 1932 in Enschede 
geboren. Op 11 april 1995 overleed hij na 
een kortstondige ziekte in het Medisch 
Spectrum Twente in Enschede. Wij hebben 
hem op 15 april, na een Uitvaartviering in de 
St. Martinuskerk, naar het crematorium te 
Usselo begeleid. 

In deze Goede Week, waarin dood en leven 
centraal staan in ons geloof, ervaren we het 
ook in ons eigen gezin. Vreugde en verdriet. 
zo dicht bij elkaar. 
Terwijl wij in blijde verwachting uitzagen naar 
het eerste kind van Hans en Diana, werd Jan 
midden uit het leven weggerukt. Zonder nog 
een afscheidswoord te kunnen zeggen 
moest hij zijn leven uit handen geven. Een 
plotselinge ernstige ziekte werd hem fataal. 

Terwijl we nog niet vatten kunnen wat er is 
gebeurd, beseffen we dat we verder moeten 
zonder hem. Maar de beste herinneringen 
zullen we aan hem bewaren. Hij was een 
man die altijd klaar stond voor iedereen. Op 
de eerste plaats voor zijn vrouw Minie. 
Samen deelden ze 37 jaar lang lief en leed. 
De band met elkaar was zo hecht geworden 
dat ze elkaar begrepen zonder woorden. 
Jan was altijd heel aktief. Zo werkte hij graag 
in de tuin en als een echt natuurmens hield 
hij van wandelen en fietsen door de mooie 
omgeving. Samen met Minie nam hij deel 
aan allerlei aktiviteiten. 
Ook Hans en Diana zullen pa in herinnering 
houden, altijd zorgend en bereid om te hel
pen. Aan hun kind zullen zij doorgeven wat 
pa hen gaf. 
Jan leefde ook als een gelovig mens. Zo mo
gen we hem nu leggen in de handen van 
God. Daar mag hij eeuwig leven. 
Daar zal het voor hem altijd Pasen zijn. 
Jan, pa bedankt voor alles. Rust in vrede! 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn dierbare man, mijn zorgzame vader 
en schoonvader. 

W.E. Saris - Edelenbos 
Hans en Diana 


