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In bijzijn van ons allemaal hebben wij afscheid 
genomen van papa. De laatste dagen waren heel 
moeilijk, maar ook kostbaar. 

80 Jaar geleden is hij geboren in de Veldmaat. 
Als oudste uit een gezin van vier kinderen. In 1957 
nam hij de boerderij over van zijn vader. 
Op 13 juni 1959 trouwde hij met Annie en kregen 
twee dochters , Jeannette en Charlotte. Het was 
7 dagen in de week hard werken op de boerderij. 
Daarnaast kwam nog de zorg voor Annie. 
Toch had je nog tijd voor je hobby 's. Je zangkoor, 
de tuin, de groentetuin. 
De kinderen gingen trouwen , Jeannette met Wim 
en Charlotte met Mark. 
Toen kwamen er kleinkinderen. Een trotse opa 
was je, op Jade, Jesse, Mika en Luna. De laatste 
dagen vertelde je nog hoe trots je op hen was en 
hoe fijn dat ze opa nog altijd knuffelen en elke dag 
bij hem op bezoek kwamen in het ziekenhuis. 
80 Jaar maar nog zo fit. 

Zondag 13 juni hebben we nog samen jullie 
51 ste trouwdag gevierd. De volgende dag was je in 
de tuin aan het werk, toen je opeens die vresel ijke 
pijn kreeg. In het ziekenhuis vertelden de artsen 
meteen dat herstel niet mogelijk was. 
Je zei toen: 'Ach iedereen gaat een keer dood '. 
Later kwam wel het besef toen je ons vertelde hoe 
moeilijk je het vond om iedereen achter te laten. 
Ook was je werk niet af, de tuin en hoe met het 
verder met het koor? Gelukkig had je de laatste 
dagen geen pijn en ben je donderdag in het bijzijn 
van ons allemaal rustig ingeslapen . 
We zullen je vreselijk missen. 

Lieve Jan, papa en opa bedankt voor alle liefde 
en zorg die je ons gegeven hebt. 

Bedankt voor uw aanwezigheid. 

Annie Michorius - Winters 
Jeannette en Wim 
Jade en Stijn 
Jesse 
Charlotte en Mark 
Mika 
Luna 

Haaksbergen, 24 juni 2010. 


