
• Dankbaar gedenken we 

Jan Heuvel 
echtgenoot van Marie Egberink 

Hij werd geboren op 9 februari 1920 te Deurningen. Hij is 
overleden op 1 september 2001 te Deurningen. 
Na een plechtig gezongen uitvaartviering hebben we hem te 
ruste gelegd op 6 september op het parochieel kerkhof te 
Deurningen. 

Vader was een man met een sterke wilskracht en groot door
zettingsvermogen. Hij is in zijn leven niet voor tegenstand 
opzij gegaan. Van jongs af aan heeft hij geleerd wat werken 
was om zijn eigen kost te verdienen. Zijn moeder stierf toen 
hij nog maar drie jaar was. Het leven op de boerderij thuis 
was hard. Al vroeg is vader gaan werken in de fabriek van 
de K.N.Z., waar hij drie ploegen draaide. In 1947 trouwde hij 
met Marie Egberink en woonden ze samen enkele jaren in 
Gammelke. In 1953 bouwde hij zijn eigen huis aan de 
Bornsedijk en daar groeide het gezin uit. 
Met allerlei bijverdiensten thuis wist vader samen met moe
der alle kinderen een goede toekomst te geven. Hij was zorg
zaam voor hen en rechtvaardig. De kinderen waren "goud' 
voor hem, zoals hij wel eens zei. Later kregen de kleinkinde
ren ook ieder een bijzonder plekje in zijn leven. Hij had be
langstelling voor ieders "belevenissen' . Vader was ook een 
heel gelovig man. De kerkelijke vieringen waren hem dier 
baar en hij had daarbij een groot vertrouwen in Maria. 

Daar zijn vele kaarsjes opgestoken .. .. ... 
Vader kon slecht tegen onrecht en dat liet hij blijken ook. 
Daarnaast had hij oog voor het algemeen belang. Aan heel 
wat verbeteringen aan de Bornsedijk heeft hij meegewerkt. 
Meerdere keren had vader slechte periodes door zijn ge
zondheid. Maar door zijn doorzettingsvermogen, de grote 
zorg van zijn vrouw Marie en de hulp van Tonnie en Willy 
en de andere kinderen heeft hij al die jaren zijn zelfstandig
heid weten te behouden. Daar was hij dankbaar voor en 
zijn extra 'voorbenen" en de auto gaven hem net die laat
ste stimulans. 
Temidden van de hele familie mocht vader met moeder ook 
het gouden bruiloftsfeest vieren, en elk jaar leefde hij toe 
naar de familiedag. 
Vader nam alles uit zijn omgeving nog zo helder op. Hij 
genoot van het kleinvee rond het huis, de oogst van de ap
pelbomen en het werk dat in de garage werd verzet. 
Zaterdagavond reed hij naar de kerk ..... en zijn Heer heeft 
hem vandaar uit geroepen naar Zijn Huis. Daar mag hij nu 
wonen en met Maria voor ons ten beste spreken. 

' Blijf zorgzaam voor elkaar " 

leder, die met ons heeft meegeleefd en ons tot steun is 
geweest rond het zo plotselinge overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en fijne opa, Jan Heuvel, willen 
we daarvoor heel hartelijk bedanken. 

Marie Heuvel-Egberink 
Kinderen en kleinkinderen. 


