


Laat dit voor U een blij 
vende herinnering zijn aan 

JAN MEEN 
Geboren op 16 september 

1922 te Vasse. 
Overleden op 14 juni 1982 
in Almelo. 

Jan kwam. .. .... Jan ging. Hij was de 
oudste in een gezin van acht kinderen 
en bracht zijn hele leven door in het 
dorp, waar hij veel van hield: Vasse. 
Hij trad op 15 mei 1957 in het huwelijk 
met Annie Hesselink en werd vader van 
zeven, nu nog opgroeiende kinderen. 

Hij onderging een jaar geleden een 
zware oper atie, die hij nooit helemaal 
overwonn en h eeft. Hij ging heen uit 
ons midden, toen de dood onverbiddelijk 
toesloeg. Jan kwam... Jan ging, een 
korte weg_ een vluchtig spoor door het 
aardse land. .. Wij zijn deze morgen 
18 juni bijeen gekomen in een kerkelijke 
viering afscheid van hem te nemen en 
hem daarna aan zijn laatste rustplaats 
toe te vertrouwen. Jan zou geen ander 
afscheid gewenst hebben, want hij was 
een diepgelovig mens, die van de kerk, 
waartoe hij behoorde, echt hield en die 
na de operatie heel zijn leven in God's 

hand gelegd had, omdat hij op Hem 
bouwde en in Hem vertrouwde. 
Hij bezocht die Zondagmorgen nog de 
k erk en heeft zich daar ongetwijfeld 
bezig gehouden met de grote levens
vragen: "Vanwaar ... Waa:rheen: vrae;en. 
die wij in deze u ren aan onszelf stellen. 
Jan had er een gelovig antwoord op: 
" Vanuit God's h and tot in God's hand. 
Vanuit die overtuiging ging hij rustig 
en vredig van ons heen. 

Jan la at ons zijn vrouw en nog zes 
thuiswonende kinderen achter. 
Zijn vrouw vooral zal hem missen, om~ 
dat zij hun leven op elkaar afgestemd 
hadden en zich aan elkaar gaven. 

Aan on s de taak om die opengevallen 
plaat s in haar leven op vullen: niet 
alleen in deze uren, maar vooral in 
de maanden, die komen gaan. 

Rust zacht, lieve Jan 
rust in vrede, 

Voor Uw meeleven en Uw aanwezigheid 
betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Annie Meen 

en kinderen 

Hesselink 


