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Je was er altijd voor ons 

Je was een geweldige vent 
We zeiden het niet zo vaak, 

maar wij zijn blij 
dat we je echt hebben gekend. 

Jan Moleman 

Jan werd geboren op 23 september 1958 in 
Volthe en is na een noodlottig ongeval overle
den op 5 september 2001 in het ziekenhuis te 
Enschede. 
Op 10 september 2001 hebben we in de 
parochiekerk van de H. Plechelmus te Rossum 
afscheid van Jan genomen. 

Jan is opgegroeid in een gezin van 5 kinderen, 
op de boerderij in Volthe, waar hij met zijn 
ouders altijd is blijven wonen. 
Hij was er9 gesteld op zijn ouders en liet dat 
dan ook blijken door wekelijks een mooie bos 
bloemen mee te nemen. 
Op zijn eigen plek kon hij volop genieten van de 
talloze video-films en luisteren naar zijn eigen 
muziek. 
We hebben Jan gekend als iemand die volop in 

het leven stond. Jan had een goed gevoel voor 
humor en veel warmte voor zijn naasten. 
Jan was van beroep schilder en had één grote 
passie en dat was voetbal. Binnen de verschil
lende verenigingen had hij veel vrienden. 
Het voetbal was zijn lust en zijn leven. Toen Jan 
zijn eerste stappen zette, had hij al balvaardig
heid. 
Elke zondagmiddag werd er gevoetbald op het 
erf met vrienden en bekenden. 
Op 9-jarige leeftijd werd hij lid van R.S.C., waar 
hiJ na een aantal jaren zich ontplooide als leider 
en trainer. 
Sindsdien heeft hij meerdere clubs getraind, 
veelal met succes. 
Hij was zowel binnen als buiten het clubgebeu
ren een geliefd persoon. 
Naast het veldvoetbal was Jan ook een fanatiek 
zaalvoetballer, waar hij bij vele clubs gespeeld 
en gecoached heeft. 

Jan, je zult zowel thuis als op 't veld een grote 
lege plek achterlaten. 

We zullen je héél erg missen. 

Dag Jan 
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