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t Langzaam vervaagden herinnering 
gleden gedachten weg 
en nam je afscheid van ons. 
Nu nemen we afscheid van jou. 

In dankbare herinnering aan 

JAN STOB 

* 26 januari 1931 t 26 november 2001 

eerder weduwnaar van Annie Harmelink. 

Na een uitvaartdienst op 30 november 2001 in 
de parochiekerk te Tilligte hebben we hem te 

ruste gelegd op het RK. kerkhof aldaar. 

"Voor de tweede keer afscheid. Eerst viel de lijn 
naar onze wereld uit. Het was niet meer vanzelf
sprekend dat we elkaar begrepen. Nu is Jan, 
mijn man, onze vader en opa niet meer bij ons. " 
Het leven gaat snel, er kan veel gebeuren. Het 
levenspad van Jan werd bezaaid met verschillen
de obstakels, die geluk in de weg stonden maar 
soms ook weer de opening naar geluk waren . 
Jan heeft letterlijk de weg geplaveid voor velen , 
met kilometers tegelpaden. Jan was een man die 
zich niet gauw uit zijn evenwicht liet brengen. 
Een rustige collega, een bedachtzaam mede
mens. 

"Jan in je jonge jaren was het buitenleven goed 
en gaf ruimte. Daarna het leven met Annie en de 
leegte na het veel te vroege ve.rlies van haar. De 
moeizame weg , alleen met de Jongens verder en 
alle verantwoordelijkheid voor hun opvoeding. 
Daarna toch weer het leven kunnen delen met 
Grada en de (klein)kinderen . Ook al was het 
soms net iets teveel leven. Aan het einde van de 
actieve werkbestaan ontstond er weer ruimte om 
ontspannen dingen te doen . Samen op de fiets 
erop uit, samen een kaartje leggen. Reizen was 
niet het eerste wat in je opkwam, toch ,s zelfs 
Praag aangedaan. 
Vol trots, genietend van de kleinkinderschare, 
achter hel huis, in de zon met een p,lsJe erb1J, dat 
is een beeld dat nog lang zal heugen. 
De laatste jaren werd je wereld kleiner en was 
het moeilijk om te begrijpen wat je voelde, mee
maakte en beleefde. De liefdevolle verzorging 
van allen die je dierbaar waren spraken voor 
zich ." 
Jan wij blijven je in herinnering houden als man, 
vader en opa. 

Voor al uw blijken van belangstelling en mede
leven tijdens de ziekte en na het overlijden .van 
mijn zorgzame man, onze vader en opa, willen 
wij u langs deze weg bedanken . 

Grada Slob - Huy 
Kinderen en kleinkinderen. 


