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In dankbare herinnering 

Jan Bijvoet 
weduwnaar van Marie Grondman 

Jan werd geboren op I juni 1912 te Zuid en Noord 
Schermer. Hij overleed na voorziening van het 
H. Sacrament der Zieken op 24 juni 2003. 

Vol droefenis hebben wij afscheid genomen en hem 
begeleid naar zijn laatste rustplaats. 

Vader is opgegroeid in de Hollandse Schermer pol· 
der, waar hij vooruitstrevend \\Crkte op de boerde· 
rij van zijn ouders en veel ervaring opdeed. Zijn 
leven nam een grote wending toen hij Marie ont
moette en haar ten huwelijk vroeg op de brug in De 
Rijp. Zij leidde hem naar Twente, waar vader zich 
zeer snel thuis voelde; samen bouwden zij succesvol 
hun eigen bedrijf op. 
Aan het "noaberschap" wist vader een eigen
invulling te geven met zijn kennis van bemesting 
en voedingsleer, hetgeen zeer gewaardeerd werd. 
De drie dochters Marga, Anna en Vera waren zijn 
grote trots. Hij stond altijd voor hen klaar en vond 
het belangrijk dat zij de studiekansen kregen, die hij 
zelf in zijn jeugd niet had gehad. 

De kleinkinderen Remko en Mirte gaven een extra 
dimensie aan zijn bestaan, hij probeerde voor hen 
een voorbeeld te zijn en genoot van hun speelse 
activiteiten. 
Het verlies van zijn vrouw, waar hij zielsveel van 
hield, was zwaar. Toch wist hij de draad weer op te 
pakken; hij woonde nog jaren zelfstandig in goede 
gezondheid. 
J?.e laatste jaren werden de omstandigheden zorge
liJker. Met de achteruitgang van zijn gezondheid 
''erd hulp noodzakelijk. Jan en Vera als naaste 
buren en ook ~arga en Anna hebben getracht hem 
met veel geduld en liefde te omringen. Ook hulp 
van de Thuiszorg werd noodzakelijk vanaf decem
ber hetgeen vader aanvankelijk met moeite accep
teerde. Onvermijdelijk was eind mei de opname in 
het verpleeghuis Gereia, waar hij vier \\Cken liefde
vol werd verzorgd tot zijn tijd gekomen was. 

Wij zullen hem blijvend herinneren 
als een bijzonder mens. 

Onze dank voor uw medeleven en aanwezigheid. 

Mar ga 
Wolfgang 

Anna V era 
Jan 
Remko, Mtrte 


