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Dankbare herinnering aan 

JOHANNES CORNELIS COMMANDEUR 

echt,genoot van 

Maria Christina Kastermans 

>· Op 3 december 1933 werd Jan te Aalsmeer 
geboren. Hij .trad in het huwelijk te Weesp 
op 17 juli 1963. Met zijn vrouw droeg hij 
de zorg voor v,ier kinderen . Met •haar over
won hij de moeilijkheden die zijn levens
pad kruisten. Noodgedwongen moest Jan 
al te vroeg afzien van ,zijn dagelijkse ar
beid ,en andere aktiviteiten. Hij verzamelde 
al zijn krach-ten om niet bedlegerig te wor
den. Sinds ·november 1977 woonde .hij met 
zijn gezin ·in Erica. Hoewel hij met zijn 
gezondheid ,had te kampen, viel het uur 
van zijn 'heengaan ,nog hee,I onverwacht. 
Juist 47 jaar geworden overleed hij drie 
dagen later op 6 december 1980. 
De plechtige Uitvaartmis hebben we op 10 
december d.a.v. ,gevierd waarna we zijn 
l,ichaam eerbiedig hebben te ruste gelegd 
op het katholieke kerkhof van Erica. 

Van Jan blijft ons bij, da,t hij de oprecht
heid als een deugd beschouwde , d•ie op 
zijn hart ,geschreven stond. In zijn eerbied 
voor geloof en evangelie en in zijn ver
bonden,heid met de kerk toonde hij zij~ 
christen-zijn zonder ophef. In de omgang 
met ons mensen was hij Helst rechtuit. Hoe 

hoog de voetbal-wereld bij hem genoteerd 
stond, merkte iedereen d•ie hem daarover 
aansprak. 
In Jan is een zorgzame man en vader van 
ons heengegaan. 

Barmhartige God, elk leven is een gave en 
een opgave. Opnieuw hebben we het ge
merkt in het leven van deze man. Moge 
U zijn inzet voor allen hier op aarde be
kronen met het onverganke l ijke , eeuwige 
leven . Wees voor ons die achterblijven on
ze toevlucht , vooral als de opgave groot 
en moeilijk is. 
Zegen ons vandaag en alle dagen. Amen. 

Graag willen wij u hartelijk danken voor 
uw medeleven , steun en gebed . 

M. C. Commandeur-Kastermans 
en kinderen. 

Erica, december 1980. 


