
Dankbare herinnering aan 

Jan Willem Langeveld 
sinds 1946 echtgenoot van 

Johanna Hendrika Rietbergen. 
Hij werd geboren op 22 augustus 1920 
te Enschede. Onverwachts is hij over· 
leden te Enschede 20 september 1986. 
Na de uitvaartdienst in de Ariensge 
dachteniskerk op 25 september d.o.v. 
vond de crematie plaats te Usselo. 

In Jan Langeveld is een goede en fijne 
mens van ons heengegaan. Hij was een 
man van geloof en vol vertrouwen in 
God en de medemens was zijn leven. 
Voor zijn vrouw Jo was hiJ een zorg
zame steun, voor zijn kinderen en klein
kinderen een liefdevolle vader en opa. 
Niets was hem te veel en hij stond 
voor iedereen klaar met raad en daad. 
AltrJd was hij bezig. Na jarenlang ge
werkt te hebben in de confectie en la
ter bij de dienst Beplantingen van de 
gemeente Enschede, ging hij enkele 
jaren geleden met vervroegd pensioen. 
En zo kon deze natuurliefhebber nog 
meer genieten van zijn zomerhuisje in 
Weerselo en zijn volkstuintje met alles 
wat groeit en bloeit. Jammer genoeg 

te kort door zijn plotseling overlijden. 
WrJ, die achterblijven, zijn hem die van 
ons is weggenomen dankbaar voor het 
vele goede dat hrj ons gaf. In de geest 
van deze serieuze en voorbeeldige man 
en vader en opa willen wij verder gaan: 
niet stilstaand brj het heden en het 
verleden maar vooruitziend, gedachtig 
het gezegde van Jan Langeveld : .. Je 
moet vooruit kijken en niet achterom· 
Moge de Heer van alle leven Zrjn die· 
naar Jan Langeveld opnemen in het 
Vaderhuis waar hij mag delen in de 
vrede en de vreugde van Gods Heer
lijkheid. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van mijn lie· 
ve man, onze zorgzame vader, schoon
vader en lieve opa, zijn wij u zeer dank
baar. 

J. H. Langeveld ·Rietbergen 
kinderen, behuwd· en 
kleinkindf.ren. 


