
Een liefdevolle herinnering aan 

Jan Schreur 
echtgenoot van Lies Schreur-Bruinink 

' Losser, 8 maart 1933 
t Enschede, 16 november 2012 

Jan werd als derde van vijf kinderen geboren in 
het gezin Schreur. Als jonge jongen werkte hij al 
in de textiel, later heeft hij tot aan zijn pensioen 
met veel plezier bij de IJsselmij gewerkt. 

60 jaar geleden leerde hij Lies kennen, waarmee 
hij in 1964 in het huwelijksbootje stapte. Ze 
gingen wonen aan de Tulpstraat in Losser, 
waar ze samen veel gelukkige jaren mochten 
beleven. 

De geboorte van de kinderen van de zus van Lies 
maakten zijn leven nog rijker. Hij genoot van hen 
alsof het zijn eigen kinderen waren. Veel heeft 
hij voor hen betekend. Samen fietsen door de 
Zandbergen, naar de speeltuin, op vakantie of 
gezellig winkelen. Het kon allemaal. 

Jan was een plezierige man. Hij genoot van het 
leven. Samen met Lies maakte hij vele reizen 
naar het buitenland, Jan wist overal de weg. 
Bij feesten was hij altijd van de partij . Hij hield 
enorm van gezelligheid. In zijn vrije tijd was hij 

vaak te vinden op het klootschietersveld of in 
zijn moestuin. 

Een aantal jaren geleden werd hij minder mobiel 
en verhuisden ze naar de Leurinkshof. Ook hier 
heeft hij nog fijne jaren gehad waarvan hij erg 
genoten heeft. Dat zijn gezondheid steeds verder 
achteruit ging kon hij maar moeilijk accepteren. 
Dit was soms erg lastig. 

Tot zijn grote geluk werd hij in 2010 opa van 
Lena. Door de komst van Lena bloeide Jan weer 
helemaal op. Hij kon er uren over praten. 

Twee weken geleden ging zijn gezondheid nog 
verder achteruit en werd hij opgenomen in 
het ziekenhuis. Hij wilde graag bij ons blijven 
en heeft gevochten tot hij niet meer kon. Hij 
heeft afscheid genomen van iedereen die hem 
dierbaar was en is op vrijdag 16 november 
vredig ingeslapen. 

Wij willen iedereen bedanken voor de belang
stelling de afgelopen periode en voor uw 
medeleven met ons na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame oom en lieve opa. 
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