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Jan is opgegroeid in een arbeidersgezin in 

Enschede. Als vijfde in de rij van zeven kinderen, 

was jij de enige jongen. Onlangs zei je nog tegen 

iemand; ' Ik had zeven moeders! ' 

Leren was niet jouw ding, totdat je op de LTS je 

beroep ontdekte: timmerman. Je deed nog een 

paar vervolgopleidingen en maakte 

bouwtekeningen en mooi houten speelgoed 

voor je neefjes en nichtjes. In de vrije tijd was je 

voetballer/keeper bij RKSV Boekelo. Tijdens het 

uitgaan ontmoette je ' jouw meisje' Willy, 

waarmee je heel gelukkig was en bijna 40 jaar 

getrouwd. Samen maakten jullie mooie reisjes, 

met als hoogtepunt Canada . 

Al snel kreeg je lichamelijke ongemakken, je 

bleek een ziekte te hebben waardoor je in een 

rolstoel kwam. Voetballen en werken in de bouw 

ging niet meer. Ook kreeg je op jonge leeftijd 

een hartinfarct. Daarna het gezamenlijke verlies 

van jullie enige en doodgeboren zoontje Frank. 

Heel veel verdriet kwam op je pad. Pas geleden 

zei je; 'Ik wil niet klagen en hoef geen 

medelijden, maar we hebben wel veel pech 

gehad! ' Toen Willy op haar 45' jaar een 

herseninfarct kreeg en niet meer thuis kon 

blijven wonen, kwam jou zorg voor haar voorop 

te staan, de dagelijkse bezoekjes en ieder 

weekend haar thuis verzorgen waren hier het 

toonbeeld van. Je driftigheid en gemopper 

waren misschien wel een uiting van frustratie 

om alles, wie zal 't zeggen? Ondanks alle 

tegenslagen accepteerde je steeds weer de 

veranderde situaties. Zes Jaar geleden was je 

situatie kritiek en wonderwel kwam je hier weer 

doorheen! Thuis blijven wonen kon niet meer en 

je kreeg in Losser, vlakbij Willy, je nieuwe thuis in 

Maartens-Stede. Hier voelde je je veilig en heb 

je heel fijne jaren gehad! Je dankbaarheid aan 

de verzorgsters stak je niet onder stoelen of 

banken. 

Jan, we gunnen je de rust, je hebt tot het laatst 

geknokt om te blijven, maar je lichaam was op! 

Het is goed zo, rust zacht. 

Namens Willy willen we iedereen bedanken voor 

de getoonde belangstelling na het overlijden 

van Jan . 


