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Dank, goede vrienden, 
voor al het mooie dat 

wij samen beleejä hebben. 



Ter dankbare herinnering aan 

Jan Bakermans 
bijna 32 jaren de toegewijde man van 

TRUUS VAN HOOF 
de fiere vader van Marion 

Op 24 september 1924 werd hij te Zesge
huchten geboren en gedoopt. Gesterkt 
met het Sakrament der zieken overleed hij 
12 december 1982. 
Ten afscheid kwamen wij biddend samen 
in een viering van de Eucharistie in de 
Sint Janskerk te Heeze, waarna zijn 
lichaam werd toevertrouwd aan de aarde 
op het R.K. kerkhof aldaar 16 december 
1982. 

Het verhaal van zijn leven bestaat uit twee delen. 
Het eerste daarvan omvat de sukses-story van 
zijn doen en laten. De pientere boerenzoon, ge
boren en getogen naar de katholieke tradities 
van het Brabantse land . Iemand die niet ging 
zitten wachten of het geluk bij hem zou komen 
binnenvallen , maar die de handen uit de mou
wen wist te steken. taai en volhardend. Kien 
rondkijkend naar wat er allemaal omging, 
scherp luisterend naar gesprekken, daaruit 
meenemend wat hij waard vond meegenomen te 
worden en dat dan omzetten in daden, zo heeft 
hij geleidelijkaan zijn hebben en houden ver
gaard en opgebouwd tot een mooi domein, een 
fraaie thuishaven voor vrouw en dochter, die het 
middelpunt van zijn leven waren. Hij genoot van 
huiselijkheid, had plezier in het zorgen en om
gaan met paarden, zette samen met zijn vrouw 
deur en huis gastvrij open voor de ruime kring 

van vrienden en bekenden. Wanneer hij met 
anderen te paard het natuurgebied inreed, 
voelde hij zich als een vorst. Zo mocht het blij 
ven, nog vele, vele jaren ....... 
Dan begint het tweede deel. Het verhaal van zijn 
ziekte. Een verhaal van onzekerheid en hoop, 
van angst, pijn en gebed. Steeds meer moest hij 
loslaten, maar al die tijd bleef hij, taai en vol· 
hardend, vechten en zich verzetten tegen zijn 
kwaal, totdat hij uitgeput en moegestreden zich 
heeft toevertrouwd aan God, in de vasteovertui
ging dat hij door de dood heen een nieuwe toe
komst bij God zou binnengaan. Nu wij afscheid 
van hem moeten nemen is onze bede: Heer God, 
geef uw toekomst en uw trouw aan deze gestor
ven man. Wij danken U. dat wij hem als echtge
noot en vader mochten hebben; dat wij hem als 
vriend en medemens mochten ontmoeten. 
Heer God. wees nu goed voor hem en neem hem 
op in uw vrede en vreugde. 

Niemand leeft voor zichzelf, 
Niemand sterft voor zichzelf: 
Wij leven en sterven voor God, onze Heer, 
Aan Hem behoren wij toe. 

t 
Allen die gedurende zijn leven in vriendschap 
met hem verbonden waren en allen die hem en 
ons tijdens zijn ziekte, bij zijn sterven en uitvaart 
tot steun waren, betuigen wij onze oprechte 
dank. 

Mevr. G.H. Bakermans-van Hoof 
Marion en Lambert 


