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Treur niet om mij 
Nu ik er niet meer ben 
Wees blij dat ik er was 

Jan werd in Enschede geboren als jongste van een gezin met vier 
kinderen. In 1972 trouwde hij met Marja en samen kregen ze 2 kinderen 
Myma en Jeroen. Jan was een man van weinig woorden en een harde 
werker. Hij was werkzaam in de bouw en menigeen heeft gebruik 
gemaakt van zijn gouden handen. 

De grootste hobby van Jan was het verzamelen van postzegels. Er 
zijn weinig mensen die bij postzegels niet aan Jan dachten. Ook hield 
hij veel van wandelen. Zijn grootste wens, het beklimmen van de 
Grimming in Tauplitz, heeft hij in 2003, samen met zwager Richard, 
nog waar kunnen maken. Daarnaast liep hij ook de nachtma-athon van 
Haaksbergen. 

Na een val van het dak in 2003, waarbij hij een dwarslaesie opliep, 
veranderde alles. Zijn leven samen met Marja zag er ineens heel 
anders uit. Nuchter als hij was zei hij vrij snel na het ongeval 
'that's life"en sloeg erzichdapperdoorheen. In 2008werd hij opa van 
Jelle en in 2010 volgde Mats. Hij was ontzettend gek met ze en enorm 
trots op ze. Hij genoot enorm van het oppassen in Eindhoven, waar hij 
veel heeft kunnen knutselen met de kleinkinderen. 

Hij heeft, ondanks het ferr dat hij afhankelijk was van een rolstoel, zich 
niet laten weerhouden om zoveel mogelijk te doen en zo intens 
mogelijk te leven. Samen met Marja heeft hij met zijn handbike nog 
veel prachtige fietstochten kunnen maken. Texel was één van de 
favoriete vakantiebestemmingen waar ze regelmatig heen gingen. De 
jaarlijks terugkerende hoogtepunten waren de rolstoelvierdaagse in 
Delden en de rolstoelmeerdaagse in Deurne. 

Al met al een bewogen leven, maar hij heeft alles uit het leven 
gehaald wat erin zat! 

Lieve Jan, pap en opa rolstoel, rust maar zacht, 
in onze harten leef je voort. 

Marja, Myrna en Richard, Jeroen en Sandra, Je/Ie en Mats. 


