
Ter dierbare herinnering aan 

JAN WI]NANDS 

Echtgenoot van: Annette 
Vader van: André en Jeroen 

Hij werd geboren op 7 januari 1947 re Amersfoort. 
Hij overleed na een hevige srrijd op 

16 augustus 2000 te Leusden. 

Jan groeide, samen met zijn broer Evert, op in 
een hecht gezin. Zijn diensttijd bracht hij o.a. 
door in Twente en in 1967 leerde hij daar 
Annerte kennen. Vier jaar later trouwden ze en 
verhuisden naar de van Randwijcklaan in 
Amersfoort, waar hun rwee zonen werden 
geboren. 

Na jaren van ha rd werken als lasser was voor 
hem de overgang naar buschauffeur, twi ntig 
jaar geleden, een grote stap. Zo maakte hij van 
zijn hobby zijn beroep, wam autorijden was zijn 
lust en zijn leven. 

In 1983 verhuisde hij met zijn gezin naar 
Leusden. Zijn behulpzaamheid , grote liefde en 
kennis van auto's, maakte hem in de buurt al 
gauw tot een geliefd persoon. 

Het overlijden van zijn ouders ervaarde hij als 
een groot gemis, waarover hij zich zelden uitliet: 
liever pakte hij de racefiets; hiermee hield hij 
ook zijn conditie op peil. Hij voelde zich dan 
ook zo gezond als een vis. Daarom overviel zijn 
ziekte hem als een donderslag bij heldere hemel. 

''Wij zijn dankbaar <Jm wat je \'Oor ons bent geweeJt. 
Voor je /e,·en hebben we de laa1.,te peri<xle ,·eel gevree.,d. 
Het was echter veel te laai 
en de behandelingen hadden ook fieen baat. 
Je swnd nooit op tie 1·oorgrond, maar was er altijd. 
Jammer, dat je nu w ull het Je,·en rijdt. 
Het einde was niet meer te mijden. 
Hoe vreselijk hard je ook bleef strijden. 
Een ding kon je al weten, 
wij :ullen ji' IUXJÎ/ \'f!TKt.'len." 

Rust wcht. 

Voor al uw blijken van belangstelling en steun 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van Jan, 
zeggen wij u oprecht dank. 

Annette. André en Jeroen 




