


'Doe mij maar een kist van waaibomenhout', zei hij 
onlangs lachend in een fijn gesprek over de dood. 
Toch was hij erg bang voor deze dood, bang om 
zijn gezin en alles wat hij had opgebouwd achter te 
moeten laten. 

Hij woonde op een fijne plek met mama. Ze hadden 
het mooi samen. Wanneer hij de deur uit ging 
naar zijn werk, kreeg mama ook altijd een kusje. 
Ze zorgden goed voor elkaar. Samen een prachtig 
team. Onvoorwaardelijke liefde. 

Hij was trots, trots op zijn leven, op zijn mooie 
lieve vrouw en op zijn (klein)kinderen. Hij was een 
zorgzaam mens, maakte het een ander graag naar 
de zin. Pap was altijd in voor grapjes en hij was een 
erg geziene man. Zijn gastvrijheid zorgde ervoor dat 
de avonden met vrienden, kennissen en familie vaak 
lang waren. Hij wilde graag dat iedereen genoot. 

Natuur lijk had hij een eigen mening en was hij af en 
toe flink koppig, maar hij was eerlijk. Voor iedereen 
had hij wel een wijze les. Voetbal was zijn grote passie. 
De vele keren dat we mee mochten en dat we een 
pakje stimorol en een flesje shandy kregen, zijn nu 
voor ons momenten om te koesteren. Net als zoveel 
andere mooie momenten samen. Bijvoorbeeld vorige 
maand, het weekendje weg ter ere van het 45-jarig 

huwelijk van pa en ma. Dat was samen genieten, 
een mooie herinnering. 

Ondanks de diverse gezondheidsperikelen van de 
laatste tijd stond hij nog volop in het leven. We zagen 
dit zware moment dan ook niet aankomen. Onthutst, 
verslagen, verdrietig nemen we afscheid van onze 
lieve knuffelbeer. 

Onze lieve man, fantastische vader en grappige opa 
Jan is nu niet meer. Het doet pijn hem te moeten 
missen. Nooit meer die ondeugende blik, de streken, 
de klinkende glazen whisky, die warme knuffels en de 
woorden dat hij van ons houdt. 

Pap, je was een bijzonder mens. 
Wij missen je vreselijk! Onze liefde blijft bestaan. 

- Hij had het leven lief -

Wij danken jullie hartelijk voor jullie medeleven. 
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