


In dankbare herinnering aan 

Jan 'Wi{fem 1(erver 

echtgenoot van Gré Kerver-Bauerhuit 

Geboren op 1 O februari 1930 te Enschede en 
overleden op 13 november 2012 te Enschede. 

Jan groeide op als 7de in een groot, warm gezin 
van 11 kinderen op het Ribbelt. Hij was erg 
behulpzaam thuis en dingen samen doen en 
samen delen was het motto. Na de basisschool 
ging Jan's wens om kapper te worden in 
vervulling. Helaas moest hij , gezien de slechte 
verdiensten, naar wat anders op zoek en zo 
kwam hij in de Textiel bij Van Heek terecht. 

Jan leerde Gré kennen tijdens het "bal"in hel 
verenigingsgebouw te Glanerbrug. 
Na enkele jaren verkering gaven ze in 1957 
elkaar het jawoord en ze betrokken een woning 
aan de Van Riebeekstraat. Vele verhuizingen 
heeft Jan daarna nog meegemaakt. 
Een grote teleurstelling voor hem was, na 
tientallen jaren arbeid, de plotselinge sluiting van 
de fabriek. Dat viel hem erg zwaar. 
Jan was een geliefde man van weinig woorden. 
Hij genoot met volle teugen van een ieder die 
hem lief was; met name in de periode dat hij 

werkloos was. Als oppas bij zijn nichtjes Danielle 
en Miranda deed hij alles met ze (veel wandelen 
met de honden Cindy en Diko, fietsen, naar het 
park, spelletjes etc. etc.) Later was hij erg in zijn 
nopjes als Opa van zijn kleinkinderen Ramon en 
Anita. 
Snoepjes waren niet veilig in de buurt van Jan; 
daar weten de kinderen alles van. 
Dat zijn enige dochter naar Almere verhuisde 
vond hij niet erg; hij kon mooi met de trein 
daarheen en genoot van dat uitstapje. 
Jan kon echt genieten van dansen, muziek en 
biljarten; en in gezelschap was hij een leuke, 
gezellige man. Een feestje? Jan was erbij. 
De laatste jaren liet zijn geestelijke gezondheid 
hem in de steek en dat kon hij maar moeilijk 
accepteren. Helaas was het in de van loop 2011 
niet meer mogelijk om thuis bij Gré te blijven 
wonen. 

Op 13 november is Jan rustig ingeslapen. 

Wij denken met een warm gevoel terug aan hem 
met dank voor alle goede zorg. 

Gré Kerver-Bauerhuit 
Elise & Ronnie en de kinderen 
Familie Vrielink 


