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Hij werd te Saasveld geboren op 23 nov. 1944 
en overleed aldaar plotseling op 24 april 1980. 

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op 29 
april d.a.v. Wij hebben zijn lichaam op het kerkhof 

aan de aarde toevertrouwd in geloof aan de 
heerlijke opstanding der doden. 

Soms blijft mensen In het leven niets bespaard, ze kennen 
geen geluk, geen hoop op betere dagen; ze kunnen het 
zó zwtiar hebben, dat de nood op hen weegt als eE"n 
ondroaglljke lost en een onhoudbare bedreiging. Toch 
Is het goed, ook dan In stilte op de redding von de Heer 
te wachten, omdat God trouw Is en liefdevol en barm 
hartig. Deze liefdevolle trouw van God kan de mens 
ervaren In de medemens: want de mens Is In zijn ge
lukklg-zljn toevertrouwd aar\ de ander, ann de mede
mens die om hem geeft en zich voor hem openstelt. 
(Begripvol aanwezig-zijn, de onder nabij zijn, geduld en 
oprechte bereidheid om te luisteren, waarachtigheid en 
trouw, bevestiging en waarde ring, deze zachte krachten 
zijn het die het ultelndelilk doen : zij richten de mens 
op, zij zijn de dragende gronden van zijn bestaan, ze 
maken de mens tot .Iemand' en geven hem een naam.) 
Nog gezond, was Jan goed en eerllJk van karakter: 
e erder goedig en gauw tevreden kon hij nooit weigeren 
als hem om hulp gevraagd werd. In de goede dagen van 
zijn gezondheid kon hij houden van het l even, gen ieten 
van de natuur, zich In sport ontspannen en helemaal 
opgaan In zijn werk; als stucadoor verstond hij zijn vak 
en nooit was hem Iets te veel. 
In zijn goede dagen, maar veel meer nog gedurende de 
bijna 1 0 Jaren van zijn overspanning was Jan geheel 
toevertrouwd aan het ouderlijk huls en a an het leven 
thuis op de boerderij ; dóór wist hij ztch veilig; zijn 
ouders, zussen en broers waren daar hem nabij, zonde r 

hen voelde hij zich eenzoom en ongelukkig en bedreigd, 
voora l als hij gebeurtenissen en dingen uit het leven en 
het werk van elke dag niet naar waarde kon schatten 
of een plaats geven In zijn leven. Ze hie~den hem 
overeind tot aan .• ja, tot aan het dieptepunt van zi jn 
vertwljfellng en duisternis, dat ondraagl ijk werd en ni et 
meer uit te houden. 
God is een God van levenden, die de mens altijd vast
houdt en die uit het schijnbare hopeloze toch leven wekt. 
Zoals Hij deed met Jesus Christus: HIJ werd opgenomen 
In Gods leven en zo kwam Zijn leven tot voltoollng : 
"Ik ben de verrijzenis en het teven". God wJI het leven. 
Dat Is alles en dat Is ons genoeg. Mogen wij, met ons 
grole verdriet en diepe verslagenheid In dit geloof 
kracht vinden. 

"Hoed mijn leven, ik ben U trouw. 
Geef uitredding, mijn God, voor uw knecht, 
die op U zijn vertrouwen gegrond heeft" 

(Ps. 86,2) 

Ter nagedachtenis aan hem en voor uw 

meeleven, betuigen wij u onze oprechte 

dank. 

J. Meekenkamp 

R. Meekenkamp-Nolten 

kinderen, behuwd- en kleinkinderen 


