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t In dankbare herinnering oon 

Jan Demmer 
Sinds 23 mei 1950 echtgenoot van 

An Demmer - Evers 
Hij werd geboren op 3 december 1911 te Albergen. 
Op 17 februari 1999 overleed hij vrij onverwacht, voor
zien van het Heilig Sacrament der Zieken thu is in z 'n 
vertrouwde omgeving. No een plechtige uitvoortviering 
op 20 februari in de St. Pancrotius kerk te Albergen, 
hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het 
parochiële kerkhof. 

Vader was de oudste van 9 kinderen en groeide op in 
een worm en hecht gezin . No de lagere landbouw
school ging hij naar de rijkslondbouwschool. In het 
begin was het niet nodig om met 3 broers de boerderij 
te runnen. Vader kon toen aan de slag bij de landbouw
voorlichting. Een moeilijke tijd voor hem waren de oor
logsjaren. Hij hielp o.o. het land te verdedigen op de 
Grebbeberg. No de oorlog leerde hij moeder kennen en 
ze trouwden op 23 mei 1950. Samen kregen ze de 
zorg voor 5 dochters. Vader had intussen de boerderij 
overgenomen, moor zijn chronische bronchitis speelde 
hem geregeld porten. Regelmatig nomen moeder en wij 
de werkzaamheden over. In 1967 werd hij ernstig ziek 
en was niet langer in stoot om zijn werk op de boerderij 
te doen. Het kostte hem veel pijn om afscheid te nemen 
van de boerderij en het ouderlijk huis. In mei 1968 
werd hij in Utrecht geopereerd oon zijn keel en rookte 

hij zijn stem kwijt. Het kostte hem veel moeite, inspan
ning en geduld om weer te leren praten. Vader ging 
niet bij de pokken neerzitten en kon zich goed verma
ken met allerlei hobby's. Zijn grootste hobby was de 
jacht. 50 jaar long was hij lid van de jochtcombinotie 
Klooster en 't Geziet. Hij was een groot natuurliefheb
ber; hij kon elk vogelnest en hazenleger moeiteloos vin
den. Jarenlang heeft hij genoten van de reeën, die hij 
zelf bij huis hield en tot het laatst verzorgde hij nog zijn 
kippen en lochduifje. De laatste jaren werd zijn energie 
wol minder en vermaakte hij zich primo met lezen, puz
zelen en televisie kijken . Vader waardeerde ook elk 
bezoekje en onder het genot van 'n borreltje kon hij 
gezellig en veel over vroeger vertellen . Van de kleinkin
deren genoot hij met volle teugen, moor was blij, als de 
rust weergekeerd was. Dankbaar zijn we, dot hij no een 
kort ziekbed, rustig en tevreden is gestorven. Met het 
sterven van • Wevers Jon" is een lieve man, vader en 
opa van ons heengegaan. 

Vader, 't is good west 

W ij bedanken u oprecht voor de belangstelling en het 
medeleven tijdens zijn ziekte en met name in de dogen 
no zijn overlijden. 

An Demmer - Evers 
kinderen en kleinkinderen 
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