
Een kleine herinnering aan 

JANPASMAN 

Hij werd op 11september1916 in Auste onder 
de gemeente Eibergen geboren en kreeg de 
doopnamen Johannes Wilhelmus. Hij overleed 
in de middag van donderdag 14 september 2000 
in het verzorgingshuis De Meergaarden te 
Eibergen. De eucharistie bij zijn uitvaart 
vierden wij op 19 september in de kerk van de 
H. Calixtus te Groenlo. In de verwachting van 
de verrijzenis ten leven hebben wij hem daarna 
te rustte gelegd op de R.K. Begraafplaats te 
Groenlo. 

Jan was een eenvoudige en goeiige man, blij van 
karakter, die het op zijn levensweg moest doen 
met de gaven die hem gegeven waren. Dat 
betekende dat niet alles zo vlot uit zijn handen 
kwam en dat hij vaak te laat kwam waar hij moest 
zijn. Hij werkte als boerenknecht en naderhand 
bij Don Bosco in Lichtenvoorde. Zijn belang
stelling voor de boerderij bleef altijd bestaan. 
En hij genoot van de vakanties met Don Bosco. 
Tot zijn 65e verbleef hij in het gezin van zijn 
broer op de plek waar hij geboren was. Daarna 

kreeg hij een goede plek eerst in de Whemerhof 
en vervolgens in De Meergaarden te Eibergen. 
Dankzij de goede zorg had Jan het er uitstekend 
naar zijn zin. Maar ook vond hij het fijn als hij 
door familie werd opgehaald, daar kon hij bij 
voorbaat al dagen van genieten. Steevast ging 
hij naar het bloemencorso in Beltrum en vond 
dan de muziek nog het mooiste. Jan hield van 
muziek. zijn mondharmonica droeg hij altijd bij 
zich en als de muziek op een feestje zweeg, 
speelde Jan op zijn mondharmonica verder. En 
je deed hem geen groter plezier dan met een 
lekkere pannenkoek. Tot het laatst genoot hij er 
van.Toen zijn gezondheid slecht was geworden, 
ontving hij in geloof de ziekenzalving en 
zonder angst voor de dood is hij in vrede van 
ons heengegaan.Wij vertrouwen hem toe aan 
onze God in wiens ogen de kleinen van onze 
wereld juist de grootsten zijn. Moge hij rusten 
in vrede. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens zijn 
leven en na zijn overlijden zeggen wij u 
hartelijk dank. Onze bijzondere dank gaat uit 
naar de verzorgenden in De Meergaarden. Jan 
had het er goed. 

Familie Pasman 


