
In herinnering aan 

Jan Demmer 
Hij werd geboren op 19 september 1925 
in Albergen. Geheel onveNJacht is hiJ op 
Kerstavond 24 december 2002 over· 
leden. De plechtig gezongen uitvaart 
vond plaats op 30 december 2002 vlmuit de Stephanus
kerk te Borne, waarna wij hem te ruste hebben gelegd op 
de Gemeentelijke Begraafplaats te Borne. 

Pa, bedankt voor alles. 

Zijn leven begon in Albergen op de boerd~'Tij, waar hij 
opgroeide in een geztn van elf kinderen. Gedurende 2jaren 
van zijn jeugd was hij vanwege een botenbleking aan bed 
gekluisterd. Dit maakte hem sterk afhankelijk van z1jn 
naaste omgeving en met name van het gezin.ln de oorlogs· 
jaren die daarop volgden werd de oudste broer Gerard uit 
hun midden weggenomen. 
In 1950 leerde hij ma kennen en op I februari 1955 
trouwden zij. Gezamenlijk vonden ZiJ hun plekje aan de 
Oude Deldensestraat in Borne. Hier woonden ze met veel 
plezier samen met hun vijf zonen. Helaas, en tot z1jn grote 
verdriet, moest zijn jongste zoon John vanwege een 
handicap het huis a l vroeg verlaten . Met veel zorg en 
toewijding werd een fijne woonplek voor hem gezocht. 

Op jonge leeftijd behaalde hij zijn meubelmakerdiploma. 
Later werkte hij zich op tot uitvoerder in de bouw. 
Kenmerkend voor pa waren z'n handigheid, plichtsge· 

trouwheid en ijver. Zijn handen konden alles maken. Voor 
ieder (bouwtechnisch) probleem bedacht hij een slimme 
oplossing. Hij was regelmatig bezig voor zijn kinderen en 
voor anderen, en dat gaf hem veel voldoening. Nooit 
vragend, nooit klagend, eenvoud was zijn kracht. Al zijn 
aandacht en liefde heeft hij aan ma en ons gegeven. Pas 
daarna had hij tijd voor zichzelf. 
Trots was hij op zijn kinderen en kleinkinderen, hienn vond 
hij veel plezier. Het was dan ook altijd gezellig om bij opa en 
oma te zijn. Het liefst had hij ze allemaal om zich heen. 
vandaar ook het jaarlijkse uitstapje met aDe kinderen en 
kleinkinderen. 
Enkele jaren geleden. toen ma werd getroffen door een 
hersenbloeding. was hij de drijvende kracht achter haar 
herstel, mede door zijn po5itieve instelling. Samen pakten 
ze het leven weer op, zelfs de vakaniles waar hij zo van 
hield. konden weer doorgaan . Voorts werd zijn 
vrijetijdsbesteding de laatste jaren ook nog Uitgebreid met 
het spel Jeu de Boules. Dit verschafte hem veel plezier. 
Pa had een diepgeworteld geloof en was gedurende 33 jaar 
collectant in de Stephanuskerk Nooit sloeg hij een v1ering 
over, altijd was hij er. Zo ook die laatste avond, Een 
hartinfarct werd hem fataaL 

Pa, we zijn dankbaar jou als vader en voorbeeld te hebben 
gehad. 

Voor uw blijken van medeleven na het p/otselmge over· 
lijden van Jan bedanken wij u hartelijk. 

Borne, 30 december 2002 

Riek Demmer-Pouwels 
Kinderen en kleinkinderen 


