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t 
Veel heb je ons gegeven, 

veel heb je voor ons betekend. 
Nu ben je uit ons leven gedreven, 
maar blijfje in onze harten leven. 

In dankbare herinnering aan 

Jan Overbeeke 
-Johannes-

weduwnaar van Cisca Oveerbeeke-Graas 

Pa werd geboren op 6 juli 1917 in Amsterdam en is 
overleden op zaterdag 9 februari 2013, in zijn 
vertrouwde omgeving, aan de Eibergsestraat in 
Haaksbergen. 
Samen met Ma hebben zij 66 jaar een heel goed 
huwelijk gehad en kregen daaruit 3 kinderen: Jan, Frans 
en Ria. Ondanks dat Ma de spil in het gezin was, 
zorgde Pa er voor dat er brood op de plank kwam. 
Eerst als loodgieter bij Strengers, daarna wever bij 
Jordaan en uiteindelijk werd hij chef technische dienst 
bij Vredestein. En met de nodige bijbaantjes zoals 
kelner en reserve-politie , had het gezin een goed en 
royaal bestaan. 
Toen Pa in de vut kwam werd deze vrije tijd snel 
ingevuld door het rondbrengen van bloemen van de 
bloemenzaak van zoon Jan. Maar ook ging hij elke 
dinsdag naar zijn dochter in Borculo om te helpen op 
de boerderij, dat was 30 jaar lang vaste prik. 

Op 5 juli 2008 werd zijn leven overhoop gehaald. 
Ma kwam te overlijden en de twee-eenheid werd 
doorbroken. Ondanks het grote gemis pakte Pa dapper 
de draad weer op en kookte nu zelf zijn potje en deed 
zijn eigen wasje . Hij vergat nooit de verjaardagen van 
zowel de kinderen, als de klein- en achterkleinkinderen. 
Hij liet dit blijken uit een bezoekje, een telefoongesprek 
of een envelop. Dit alles werd wel in gedachten met 
Ma overlegd. Dagelijks vertelde hij hele verhalen aan 
haar en naar zijn zeggen kwam Ma nog regelmatig bij 
hem op bezoek, wat hem veel steun gaf. 
Het laatste half jaar werd zijn gezondheid wat minder 
en had hij wat meer hulp van buitenaf nodig. Hiervoor 
zijn we de doktoren Engberink & Kleissen en het 
verzorgend personeel van Livio heel veel dank 
verschuldigd. Zijn wens was: Köm mie moar haal ' n. 
En die wens is, in de vroege morgen van zaterdag, in 
alle rust verhoord. Hopelijk zijn Paen Ma nu weer een 
eenheid geworden, waar hij al die tijd op hoopte. 

Tot slot willen wij u heel hartelijk danken voor uw 
belangstelling en medeleven na het overlijden van 
onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader. 

Jan en Riekie 
Frans en Ria 
Ria en Gerrit 
Klein- en Achterkleinkinderen 

Haaksbergen, 14 februari 2013. 


