


Trots als een stoere sterke boom 
Zo blijft hif voor ons leven 

Die ons van alles wat hif had 
Het beste wilde geven. 

met heel veel liefde bl ijven wij denken 
aan deze bijzondere man 

Jan Olde Heuvel 

echtgenoot van Riny Hassing 

•Overdinkel, 13 december 1930 
t Neuenburg am Rhein, 12 mei 2006 

Je werd geboren op de boerderij in 
Overdinkel al oudste van een gezin van acht. 
Opgegroeid tot buitenmens met veel belang
stelling en kennis van de natuur. Jarenlang 
heb je gevoetbald bij OSV. Op je 22e ont
moette je Riny en viel als een blok voor haar. 
Jullie waren 53 jaar aan elkaar verknocht. 
Vastberaden studeerde na de MULO in de 
avonduren door voor een beter toekomst
perspectief. Je wilde veel bereiken en dat is 
je ook gelukt. Met Riny en de kinderen ver-

huisde je naar het westen toen de textielin
dustrie in Twente verslechterde. Je deed 
steeds nieuwe ervaringen op en stond daar 
ook voor open. Voor je werk en later ook met 
je familie reisde je de hele wereld rond. Je 
genoot van verschillende culturen en land
schappen en maakte overal ter wereld 
gemakkelijk vrienden. Toch bleven je wortels 
in Twente liggen en gingen Riny en jij na 22 
jaren weer terug naar de thuisbasis. Je hecht
te veel belang aan familie, vriendschappen en 
mensen om je heen. Je was joviaal, gastvrij 
en stond altijd voor een ander klaar. Je hebt 
heel wat brieven, e-mail en sms'en geschre
ven. Je was een echte levensgenieter, liefde
vol en trots op je gezin en kleinkinderen. 

Jan, papa, opa, voor jou houdt het leven op 
maar in gedachten zul je altijd bij ons blijven. 

Bedankt voor uw medeleven en belangstel
ling na het zo plotseling overlijden van Jan. 
Wij stellen dit zeer op prijs. 

Riny 
Monique en James 
Odette en Michiel 

Daan, Wouter. 


