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Vader werd geboren te Reutum op 3 juni 1934. 
Op 12 juni 1968 trad hij in het huwelijk. Met 
hart en ziel was hij verbonden met het ouderlijk 
huis en het bedrijf van zijn ouders. Zijn zorg en 
meeleven gingen uit naar Rikie en de kin
deren. Alles had hij voor hen over. Hij vond 
vreugde op zijn boerderij, waar hij samen met 
zijn vrouw zich met heel zijn persoon al zijn 
krachten gaf. Helder van geest volgde hij met 
aandacht de ontwikkelingen van de tijd. Hij 
ging met de tijd mee. Bij het nemen van 
besluiten luisterde hij naar adviezen van an
deren. Een praktisch besluit moest eerst rij
pen. 
Jan was een man van buiten, hij hield van al 
wat leeft in de natuur. Hij was een man van het 
Twentse land. In onvervalst Twents kon hij 
humoristisch zijn gedachten onder woorden 
brengen. 
Het was hem gegeven met gemak met mensen 
om te gaan. Dat deed hij ook graag. Hij kon 
met iedereen overweg. Hij voelde zich betrok
ken bij mensen, dingen en gebeurtenissen. 
Hij was er de man niet naar om op de voor
grond te treden. Eenvoudig en bescheiden 

was zijn levenshouding en zijn manier van 
doen. Hij was een eerlijk man en onopvallend 
behulpzaam. De muziek nam een belangrijke 
plaats in zijn leven in. Vele jaren was hij lid van 
de muziekvereniging en van jongsaf aan was 
hij verbonden met het parochiêle zangkoor. 
waarvan hij een trouw en toegewijd zanger en 
dirigent was. 
De laatste jaren waren getekend door een 
gevoel van onzekerheid. Hij kon niet meer 
alles, wat hij wilde. Hij leefde met de gedachte 
van het ongewisse van het leven. Zijn gevoel 
werd waarheid toen Jan plotseling van ons 
heen ging op zondagmorgen 23 april 1989. 
Op 27 april d.a. v. hebben wij tijdens de eucharis
tieviering afscheid van hem genomen en hem 
te rusten gelegd op het parochiekerkhof. 
Vol geloof heeft hij zo dikwijls gezongen "In 
paradisum". 
Moge de Heer, in wie hij zo sterk geloofde, 
hem nu binnenleiden In het hemels paradijs. 

Voor uw medeleven ondervonden op welke 
wijze dan ook na het geheel plotseling over
lijden van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader. zeggen wij U hierbij onze oprechte 
dank. 
Het was voor ons een echte steun en troost. 
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