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Moge dit gedachtenisprentJe voor U een aaMpor ing 

zijn om in Uw ijebed te denken aan 

JAN VAN VROENHOVEN 
Geboren te Best 2 april 1942, door een noodlottig 
0°geval overleden te 's·Hertogenbosch 19 mei 196"1, 

voorzien van toet H. Oliesel. 

Vol d iep, niet begriJpend, ,erdrtet zijn we biJ het 
sterven van Jan. Voor ons, die hem kennen, begon 
Jan juist aan de volle ontplooïing van z iJn rijke leven. 
Of had het toch ziJn voltooiing reeds bereikt l 
Jan was echt en waarachtig, eerlijk en trouw: hij 
leefde vanuit zijn geloof i n de Heer. Juist eigenschap
pen, waar we in deze tijd van bezinning op het diep
menselijke zo naar hunkeren. Hij heeft met het leven 
geworsteld: dit schonk hem wijsheid en gaf een onder· 
toon van diepe ernst aan heel zijn handelen. 
Toch hield hij onstuimig van het leven in a zijn fa· 
cetten en Jan had grootse idealen over liefde en geluk. 
Vader en Moeder, hoe ontzzgl ijk veel houden we van 
elkaar. Ik dank U voor het leven, uw liefde, uw diep 
2eloof. Zo graag had ik hier op aarde voor U w illen 
ziJn en worden, wat U ,o intens verlangde. In geloof, 
hoe duister ook, blijven wc toch bij elkaar en eens 
zullen we samen d2 volheid van onze liefde beleven 
bij onze Vader in de hemel. 
VJil en Ton, Neil, Nanny en Angèle, dank voor je 
Qoedheid. Ik bl iifju ll ie broer. Probeer samen in innige 
v~rbondenhe id met vader en moeder jull ie offer te 
drae.en. 
M ijn vele vrienden in Nijmegen en elders, je weet 
hoe intens ,k met jull ie heb ge leefd en gewerkt. 
Voltooi onze gemeenschappelijke idealen. 
Jan, vraag voor allen in hun diepe droefheid om jouw 
heengaan troost en bemoediging in het geloof in het 
eeuwige leven bij de Vader. 
"Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie gelooft in 
Mij zal leven, ook al is hiJ gestorven. En wie leeft 
en gelooft in Mij, zal niet sterven in eeuwigheid". 

Uoh. 11 : 25 • 26). 




