


In dankbaarheid blijven wij gedenken 

JOHANNES ANTONIUS DEMMER 

Geboren te Albergen op 19 november 1922. Over
leden te Zenderen op 8 januari 1995. Na de 
gezongen requiemmis in zijn parochiekerk te 
Zenderen hebben we hem op 13 januari 1995 

begraven op het parochiekerkhof aldaar. 

Jan Demmer is gestorven, zoals hij geleefd heeft. 
Vol geloof, omgeven door veel mensen, op de 
plaats waar hij graag en vaak kwam: De parochie
kerk van Zenderen, onder de Eucharistieviering 
op het feest van de Openbaring des Heren. 
Een schok van ontzetting gaat er door de kerk, 
wanneer het leven plotseling uit Jan verdwijnt. Er 
wordt direct vakkundig hulp verleend, om de 
levensgeesten weer op te roepen. De reanimatie
pogingen blijven zonder resultaat en worden 
gestaakt. Jan sterft in de kerk, gesterkt door het 
sacrament van het H . Oliesel. Dicht bij God, in 
wie hij een heel groot vertrouwen heeft en voor 
wie hij geen vrees kende. 
Zijn hele leven heeft hij gewoond op de boerderij 
aan de Looleeweg. Daar werd hij geboren, daar 
groeide hij op, omgeven door diep gelovige men
sen, omgeven door Gods mooie natuur, omgeven 
ook door vrienden. 
Jan heeft altijd vrienden gehad . Kaartvrienden, 
vacantievrienden en jachtvrienden. Hij was dan 

ook een prettige man om mee om te gaan. Hij kon 
zeer onderhoudend vertellen over wat hij mee
maakte in zijn leven, tijdens de jacht en op 
vacantie in het buitenland. Hij woonde graag op 
de boerderij. Hij werkte er voor zijn plezier, in 
ieder geval altijd met veel plezier. Toen Annie als 
jonge boerin en levensgezellin van Hendrik er haar 
intrede deed, betekende het ook een verrijking 
voor het leven van Jan. Het is niet op de laatste 
plaats aan haar te danken dat hij er zo graag 
woonde. Ze was als een tweede moeder voor hem. 
Dankbaar en blijmoedig heeft hij geleefd. Zonder 
pijn, zonder lijdensweg is hij heengegaan. Hij 
kreeg wat hij vaak als wens heeft uitgesproken: 
Een plotselinge dood. Zijn sterven in de kerk 
mogen we zien als een teken van Gods aanwezig
heid in zijn leven. 
Juist dat vierden we tijdens zijn dood in de kerk: 
De openbaring des Heren. Jan heeft door zijn 
gelovig leven God geopenbaard. Wij vertrouwen 
erop dat God zich nu volledig aan hem heeft geo
penbaard en dat hij nu voor eeuwig gelukkig zal 
zijn. 

Voor uw medeleven bij het zo plotselinge overlij
den van Jan en voor uw vriendschap tijdens zijn 
leven, zeggen we u heel hartelijk dank. 

Familie Demmer 
Albergen 


