
Jan Paus 

Pchtgt>noot van Sien Paus· Bij!'n 

Hij w1•rd gt>bort>n op 13 juli 1916 te WeeN•lo. H11 ;, 
g(";'orven na het ontvangen van de H. Z1ekenzalv1ng 
uµ } \ .1pnl 1996 te 1-fpngelo {Üv). 
"la een gezongen u11\,1,1rtv1ning hebben we hem op 
27 .1pril IP ruste gelegd oµ ht>t parocfoi-'IP kerkhof te 
l)purn1ngPn. 

J,m is opgegroeid m het buitt>ngebied van Weerselo. 
D.it heeft du1deli1k zi1n lif'fde voordi1>r1•n en de natuur 
mpegebr.ic ht. Samen mN ziin vrouw Sien hePft hiJ 
v.tndf 1946 Pen heel geluld..ig huwelijk gPk!'nd Ze 
wNktrrl Perst ml't Plkaar op de boerden). Toen de 
kindPr!'n geboren war!'n wawddPrerg ingenomen met 
zi111 .ichttal. HiJ heeft ze voorspoedig mogen zien 
uitgroeien en een goede richtinggewezPn in hPt levPn. 
Er 1s onder elkaar een h('(·hte band onNaan waar vader 
en moeder erg van genotPn. 
Jan was een man die dl' f'Pnvoudige dingen van het 
lewn wist te waarderen. Goede contactPn met de 
mpnwn waren voor hem heel erg belangrijk. Hel is dan 
ook gPPn wonder dat h1J zich steeds zo goed in de buurt 
thuisvoelde, ondanks dl' vNhuizingen. 
VadPr had !'PO diep geloof, wel wetend d.:it je t>rbij hard 

moet werken. H11 stelde vertrouwen m de Schepper, 
die het leven zo mooi gPm.iakt heeft. Jm't hPt vooriaar 
w.is hPm dierbaar omdat alle~ wPer uitloopt Pn op z1in 
11100"t lijkt. 
V,ld<>ren Opd stond open voor nieuwe ontwikkelingPn. 
HiJ toonde uitgebr1>1d belangstelling voor de kinderen 
en kleinkinderen. HiJ groeide mee met de jeugd. De 
kleinkinderen kw.-imen graag bij hem, w.mt met een 
gr.ip kno hij ze kostelijk vermaken. Hij hield van 
humor. Dikwiils is h1J ook met moeder op v.ikanllP 
geweest. "Hoogtepunt" is ook een ballonvaart op 75 -
jarige leeftijd gew1>1>st. 
Maar het leven kent niN alleen hoogtepunten. Samen 
nwt mOf'dl'r en de hele familie keek v<ider uit n<iar hPt 
gouden bruiloftsfl'!',t op 23 mei. Die dag heeft hij niet 
meer mogen belev1>n. Onverwacht~ 1< vddl'r gestor· 
ven. We zijn verdrietig, omdat hij niet mt>er b11ons1s, 
mddr ook heel dankbaar, dat we zo'n lieve man, fijnP 
vadt>r en gave opa gehad hebben. 
We bidden:" Moge vader en opa nu deelhPbben aan 
het eeuwig Bruiloftsfe1>st." 
"Zoals een bloem de zon nodig hei>ft om bloem te 
worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens 
te worden." 

l1>dereen die met ons meegeleefd heeft en ons tot steun 
gPweest is na het overlijden van onze l ieve man, vader 
en opa willen we hE'l'I hartelijk bedanken. 
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