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In herinnering aan 

JAN VERHEES 

echtgenoot van 

TINY VERH EES·DE WALS 

(Schoon)vader van Harrie en Truus, 
Opa van Sander, Mathijs en Maureen. 

Hij werd geboren 14 februari 1926 te En· 
schede, na het Sacrament van de Zieken op 
21 januari 1993 te Enschede overleden. Hij 
is op 26 januari na een gezongen uitvaart 
gecremeerd te Usselo. 

Ongelofelijk wat een verdriet. 
Het is hard om zo afscheid te moeten ne
men. 
Jan was een fijne lieve man, opgeruimd, 
eerlijk en met weinig tevreden . 
En altijd bereid ons en anderen te helpen. 
Zijn hobby was zijn werk. Zijn beste jaren 
gaf hij aan machinefabriek Leeferink te 01· 
denzaal waar hij 25 jaar lang in diverse 
functies werkzaam was. 
Na het beëindigen van zijn werkzaamheden 
daar, bracht hij zijn tijd met ons en creatief 
als hij was voornamelijk in zijn schuurtje 
door. 
Viel er iets te repareren of hadden wij iets 
te maken geen probleem, Jan vond altijd 
een oplossing. 

Hij had nog zoveel plannen. 
Was zo gelukkig met zijn kleinkinderen, die 
waren hem alles. Hij had ze graag op zien 
groeien. 
De kleinkinderen zeiden; ,.We hebben een 
opa gehad om met liefde aan terug te den
ken en trots op te zijn. 
Hij had zoveel zorg om Tiny, hij heeft tij · 
dens haar ziekte haar met alle mogelijke 
zorg omringd. 
De leegte die er door dit verlies valt kunnen 
we nu nog niet begrijpen. 
Nooit meer je stem horen, je handen voe
len, je niet meer kunnen zien, het is niet te 
geloven. 
Wij zijn bedroefd omdat we nu al afscheid 
moeten nemen. Maar dankbaar omdat hem 
een verder lijden en pijn, of een leven vol 
handicaps bespaart is gebleven. 
Wij zijn dankbaar dat hij onze man, 
(schoon)vader en opa was, is en blijft. 
Want in onze gedachten zal hij altijd bij ons 
zijn. 
God wij buigen ons hoofd en bevelen hem 
vol liefde aan, bij U waar hij rust, liefde en 
vrede vindt. 

Voor de vele blijken van medeleven onder
vonden tijdens de ziekte en na het overlij
den van onze lieve man, vader en opa, zeg· 
gen wij U hartelijk dank. 

TINY VERHEES·DE WALS 
Harrie en Truus Bekhuis-Verhees 

Sander · Math1ïs en Maureen 




