
Altijd zullen we de besle herinneringen 
bewaren aan 

Jan Gebbing 
Joannes Bemardus Carolus Hcnricus 

Hij werd geboren op 18 april 1949 1e 
Steenderen en is op 21 mei 2005 overleden 
te Doetinchem. 

Jan was het oudste kind in ons gezin met 3 zoons. 
Zonder dat hij hier toe aangezet werd door onze 
ouders, was het al heel vroeg duidelijk dat Jan 
winkelier zou worden. Als klein kind al speelde 
hij het liefst na sluitingstijd in de "mkel. 
Nadat hij het diploma van de Mick' r- ' are Detail
handelsschool had gehaald en bij en~de kleding
zaken in Doetinchem en Doesburg gewerkt had. 
kwam hij zo rond zijn 25e jaar thuis in de zaak. 
Hij heeft met ple1icr hard voor 7ijn zaak gewerkt. 
t:nkele jaren geleden besloot hij bij gebrek aan 
Op\olging te stop~n en trad in dienst bij de fa 
Hcnscn. Hij had het daar reuze naar zijn zin. Hij 
genoot van de goede contacten met 1ijn collega's. 
In zijn vrije tijd was hij zeer actief in het vereni
gingsleven. Daar vond bij ontspanning en gezel
ligheid. Op Jan deed je nooit tevergeefs een 
beroep. De wurdering voor zijn inspanningen 

\OOr de Steenderense gemeenschap l.wam tot uit
drukking in de Koninklijke onderscheiding die hij 
op 29 april j .I. kreeg opgespeld en die verschillen
de verenigingen samen voor hem aangevraagd 
hadden. Hij \\8$ hierdoor zccr aangenaam vcr
ras1. en ondanks zijn bescheiden karakter. er ook 
mee verguld 
Zeer bijzonder "as zijn zorg 'oor moeder na het 
overlijden van vader in december 1990. Daar zijn 
wij hem zeer dankbaar voor. 
Zorgzaam als hij was en als de echte familieman 
die in hem stak \\as hij zeer begaan met het \\Cl en 
\\CC van ons, zijn broers, schoonzussen. nichtjes 
en neefjes. 

Hij was een warme persoonlijkheid, die nuchter 
en praktisch, wars van hoogdravende verhalen, 
met gevoel voor humor. deed wat er van hem ver
wacht werd. 
Voor ons en vele anderen is hij veel te vroeg 
gestorven. Wij , en wel heel bijzonder moeder, zul
len hem ontzettend missen. 

Voor de overstelpende en zeer "anne blijken van 
medeleven na het overlijden van Jan danken wij U 
van hane. 

Mevr. $.H.M. Gcbbing - Offcnberg 
Henk - Rens , Care! - Marjan en kinderen 


