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Jan werd op 25 februari 1940 in Losser geboren. 
Na een zorgzaam leven Is hij op zondag 3 sep
tember 2000 temidden van zijn gezin thuis over· 
leden. We hadden hem voor het laatst in ons 
midden tijdens de uitvaartviering in de 
Emmauskerk op 7 september, waarna we hem 
hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op 
het kerkhof. 

Bedroefd om zijn te vroege sterven, maar dank· 
baar dat hem een verder ziekbed bespaard is 
gebleven nemen we nu afscheid van een zorgza· 
me man, van een lieve vader en opa. 

Zorgzaamheid voor anderen was iets wat hij in 
zijn leven voorop stelde. Altijd stond hij klaar als 
hij iemand kon helpen en zelf kwam hij dan maar 
al te vaak op de tweede plaats. Zijn gezin was 
hem alles: met veel liefde had hij alles voor hen 
over. Ook zijn kleinzoon Seb betekende veel voor 
hem. Ze waren de grootste vrienden. 

Zijn werk als vrachtwagenmonteur bij BSO deed 
hij graag. Meer dan 35 jaar heeft hij daar gewerkt 
en veel collega's zullen hem blijven herinneren 
als hun Johan. 

De vogels waren z11n fust en zijn leven. In deze 
hobby kon hij veel vnie tijd verdrijven. Als lid van 
de vogelvereniging Florissant stond hij altijd voor 
hen klaar. Zelfs toen hij was gestopt mei werken 
zette hij zich als vn1w111iger nog mei hart en ziet 
In. 

Enkele jaren geleden begon hij te 'klungelen' met 
zijn gezondheid. Pijn In de buik bleek later een 
ongeneeslijke ziekte te zijn. Toch bleef hij de 
moed er in houden en tot hel laatst leefde hij mee 
mei het wel en wee van anderen. 

Totdat hij de oneerlijke strijd tegen zijn lichaam 
niet meer kon winnen. Hoewel hij een knokker 
was, wist hij dal hij dil moest verliezen. En zo is 
hij, In zijn eigen huis zoals hij zelf graag wilde, op 
zondagavond heel vredig Ingeslapen. 

We mogen ons troosten met de gedachte dat hij 
altijd in onze herinnering zal blijven voortleven 
als een lieve en zorgzame echtgenoot, vader en 
opa. 

Pa, bedankt i.oor alles. 

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van Jan willen we u heel har· 
lelijk bedanken. Het betekent veel voor ons te 
weten dat we niet alleen staan in ons verdriet. 
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