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Met enorm veel liefde en dankbaarheid 

blijven we denken aan 

Jan olde Heuvel 

Terwijl het buiten zomert, is Jan in de bloei 
van zijn leven weggeroepen. Jan was altijd 
vrolijk en stond vol overgave in het leven. 
In de korte tijd die hem gegeven was heeft hij 
een onuitwisbare indruk achter gelaten bij ons 
allemaal. 

Zijn eerste en enige liefde Angelien, wat zijn 
ze samen gelukkig geweest en wat hebben ze 
genoten van al die jaren samen. Zesendertig 
jaar getrouwd en lief en leed met elkaar 
gedeeld. Vreselijk trots was hij op hun drie 
dochters en schoonzoon, die liefde kende 
geen grenzen. Zo benieuwd was hij naar zijn 
eerste kleinkind, het besef dat ze elkaar nooit 
zullen ontmoeten viel hem en ons daarom ook 
enorm zwaar. Jan was een geboren leraar, 
na een lange periode met veel plezier op de 
Troubadour te Glanerbrug is hij gaan werken 
bij VSO het Maatman te Enschede. 

Wat heeft hij in al die jaren veel bereikt met 
de kinderen. Trots overheerste wanneer hij 
sprak over 'zijn ' kinderen op school , wat was 
hij gek met ze; en wat waren ze gek met hem. 
Altijd stond hij klaar met raad en daad, een 
luisterend oor, een helpende hand en hij was 
altijd in voor een geintje. 

In november 2014 hoorde Jan dat hij ernstig 
ziek was. Wat was hij positief en hoopvol. 
Zo bijzonder was het om te zien hoe 
ontzettend betrokken jullie allemaal waren 
en hem en ons steunden in de moeilijke, 
maar ook in de mooie tijden die hij nog heeft 
meegemaakt in de maanden dat hij ziek was. 
We verliezen in Jan een heel bijzonder mens 
die voor altijd in onze harten zal blijven. 
De glans van ons mooie leven is nu weg. 
Maar samen moeten we sterk zijn, samen 
zijn we sterk en gaan we het redden. 

We hadden hem zo graag langer bij ons 
gehad, maar wat zijn we dankbaar voor de 
tijd dat hij er wel was, ons dingen bij heeft 
gebracht, ons vertrouwen gaf en vooral ons 
overlaadde met zijn liefde. We gaan hem zo 
vreselijk missen ... 



Graag willen we jullie oprecht bedanken voor 
alle steun die we van jullie de afgelopen tijd 
mochten ontvangen en ook de komende tijd 
hopen te ontvangen. Een leven zonder mijn 
fantastische man en onze super(schoon)papa 
is in onze ogen bijna ondraaglijk, maar samen 
met jullie blijft hij voor altijd leven in onze 
harten! 

Angelien 
Marleen 
Aniek en Marco V 
Jorien 

Together forever, to infinity and beyond .. .. 


