


In dankbare herinnering aan: 

J AN BAKX 

echtgenoot van 

Truus Bakx-de Ruijter 

Geooren in Oosterhout op 3 oktober 1914. 
Overleden in Breda op 25 februari 2001 . 

Voor uw belangstelling en medeleven, betoond na het over· 
lijden van mijn lieve man. vader en opa, bedanken wij u 
oprecht. 

Zoals in ieders leven was er ook in het leven van vader spra· 
ke van verdriet en vreugde. 
Toen in 1985 zijn zoon Ad door een ongeval thuis om het 
leven kwam, maakten hij en moeder een zeer zware tijd door, 
maar hij wist dat zij er samen nog moesten zijn voor hun 
andere kinderen en voor hun kleinkinderen en hij putte daar· 
uit de kracht, mede gesteund door zijn geloof. om samen ver
der te gaan. 
Zo kon hij er evenals moeder heel intens van genieten als zijn 
kleinJeinderen Richard en llona zo nu en dan eens een dagje 
kwamen logeren . 
Hij genoot er ook van, als hij samen met moeder kon gaan 
fietsen, soms wel 40 of 50 kilometer op een dag. 
Eind 1999 werd bij vader maagkanker geconstateerd. Nadat 
hij een ingrijpende operatie had ondergaan, knapte hij toch 
weer enigszins op. totdat hij vanaf eind 2000 weer verzwak· 
te en hij slechts met veel moeite nog wat kon eten en drinken. 
Zowel lichamelijk als geestelijk takelde hij snel af en het 
werd ons duidelijk, dat we spoedig afscheid van hem zouden 
moeten gaan nemen. Gelukkig is dit slopende ziekteproces 
zonder al te veel pijn verlopen. 
Moeder wilde hem zo lang mogelijk zelf thuis in zijn ver
trouwde omgeving verzorgen, aanvankelijk zelfs zonder hulp 
van buitenaf. 
Vandaag moeten we dan definitief afscheid van vader nemen, 
maar in onze herinnering blijft hij voortleven als een altijd 
opgewekte man en een zeer toegewijde echtgenoot, vader en 
opa. waarop je altijd kon rekenen. 
Zonder ooit zelf iemand tot Jast te willen zijn, stond hij zelf 
altijd klaar voor iedereen en je kon dan ook altijd een beroep 
op hem doen. · 
Moge hij voor ons een voorbeeld zijn en thans, verenigd met 
Ad en de overige gestorven familieleden, rusten in vrede. 


