


Dankbaar ~edenken wij 

JAN NUMEIJER 
echtgenoot van Annie Kochorst 

Hij werd in Oldenzaal geboren op 24 maart 1936. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken is hij 
thuis, temidden van zijn gezin, overleden op zo~: 
dagavond 7 januari 1990. B_iddcnd hebben .WIJ 
afscheid van hem gencmcn m de St. Antomus
kerk op 11 januari en hem daarna te rusten ge
legd op de begraafplaats in Oldenzaal. 

Wij staan sprakeloos en vooral zo machteloos 
wanneer de dood menselijke liefde en echt le
vensgeluk komt verstoren. Want een gelukkig 
samenzijn, gebouwd op liefde en zorg voor el· 
kaar, wordt nu tot een diepe verc:lagcnheid om
dat Jan er niet meer is die zo intens hield van de 
mensen. 
Hij was een echt gczelschapsmcns die graag 
mensen om zich heen had en altijd gcinteres
secrd was in het wel en wee van de ander. 
Binnen het gezin werd Jan ervaren als de beste 
man en vader die men zich maar wensen kon. 
Rijk aan humor en fantasie, opgewekt van ka· 
rakter, 'was hij er altijd' en kon~ met alles ~ij 
hem terecht Een man zonder franje, eenvoudig, 
eerlijk en oprecht, zogezegd 'puur'. . 
Z.Clfs op zijn ziekbed bleef ziJn aan~acht uitgaan 
naar zijn dierbaren en kon je met Je vragen of 
watje ook had, op hem rekenen. 
Als chef van de technische dienst bij Reef We
genbouw b.v. had hij niet alleen aandacht voor 
het technische gedeelte, maar vooral ook voor 

de mensen in het bedrijf. z.e wisten dat ze altijd 
bij Jan terecht konden en maakten daar ook veel 
en dankbaar gebruik van. Hij was altijd bezig en 
kon ook alles. 
Jan had een positieve levensinstelling die tot uit· 
drukking kwam in zijn vaak gehoorde ge.tegdc: 
'Het is nog nooit ro donker geweest, of het werd 
ook wel weer licht'. 
Vanuit die achtergrond heeft Jan. toen hij te ma· 
ken kreeg met een onher~telbare z.icktc, met de 
houdin2 aangenomen van iemand die romaar aan 
de dood het laatste woord geeft. Integendeel, hij 
heeft gestreden tot het laatste toe, w~t ~ij wilde 
zo graag leven. En toen voor J~ du1dchJk ~~rd 
dat hij helaas de verliezer was m een o~gehJ~e 
strijd, hebben we samen met hem de ziekte .m 
Gods hand gelegd in het sacrament van de zie
ken, waarna Jan de beleving van dat moment 
van samen-zijn heel kernachtig weergaf met de 
woorden:'Machtig mooi'! 
De leegte die er door zijn sterven is ontstaan is 
groot Maar toch zullen wij proberen om die weer 
te vullen, geïnspireerd als we zijn door zijn Ie· 
ven, lijden en sterven. 
Jan, bedankt voor alle inzet, liefde en iorg, en 
rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven, betoond na het overlijden van mijn aller
liefste man, onze lieve vader en schoonvader, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

A.M.E. Nijmeijer-Koehorst 
en kinderen 


