
Er is een open plaats van stilte en grote leegte in ons 
gezin gevallen; een met te miskennen ruimte welke zich 
slechts laat bekleden met de ontelbare goede en lieve 
herinnenngen aan mijn diepgeliefde echtgenoot en 
onze onvergetelijk fijne vader: 

HARM JAN STOEL 

Hem werd het levenslicht geschonken op 2 December 
1927 te Zwolle; een licht waarin hij die mens werd van 
wie wij onzegbaar veel hebben gehouden en zoals 
velen hem hebben mogen kennen tot op die laatste 
dag, waarop hij voorgoed zijn ogen sloot en voorzien 
van het Sacrament van de Zieken, opging tot Hem, die 
alles 1n alles voor Jan wilde zijn. 

Jan ontwikkelde zich tot een persoonlijkheid die zich 
nog het meest thuis voelde onder mensen zoals hij zelf: 
eenvoudig, recht door zee en wars van dikdoenerij. Een 
man ovengens met een brede algemene ontwikkeling 
wiens dieper gelegen levensgevoel was gehdtekend 
door vroegere ervaringen in het voormalig Nederlands 
Indië. Jaren waarin hij de kwetsbaarheid van het men
selijke leven en bestel aan den lijve heeft ondervonden 
en welke op de bodem van zijn ziel, sporen van verwar
ring hebben nagelaten. 

Eens temeer voelde hij zich in zijn latere leven dan ook 
de koning te rijk met zijn lieve en flinke vrouw Gerda. 
met wie hij dne f1Jne jongens mocht zien opgroeien. Jan 
was uitgesproken fier op én dankbaar voor zijn gezin. 
Met grote inzet en een nimmer aflatende zorgzaamheid, 
koesterde hij zijn gezin als het dierbaarste dat hem ooit 
ten deel was gevallen. Samen met onze moeder schiep 

én vond hij er een sfeer van geborgenheid warmte en 
vrohJKheid. Een klimaat waarin h1J met name op het vlak 
van de humor met zelden de éérste viool kon bespelen. 

Ruim 25 jaar lang werkte Jan in het verzekeringswezen, 
een branche waarin hij door zijn persoonlijke kwaliteiten 
een uitstekende boterham verdiende en waardoor hij 
tevens met talloze mensen in aanraking kwam. Naast 
de absolute noodzaak tot voortdurende bijscholing op 
het bewegelijke terrein van de verzekeringen, werd 
Jan's mensenkennis haast feilloos gevormd en 
gescherpt 1n de dagelijkse omgang met zijn clientele. 
Doordat h1J bovendien zijn arbeidstijd veelal zelf kon 
regelen, was hij als vader 1n meer dan gemiddelde mate 
beschikbaar voor zijn opgroeiende jongens. 
Een met te onderschatten gegeven, waaraan wij tot op 
de dag van vandaag nog vele, bijzonder fiJne herinnerin
gen danken. 

Jan had verder een grote liefde voor de landelijke 
omgeving van de stad Zwolle. H1J mocht er graag op 
uittrekken om zich als het ware te laven aan de natuur 
om hem heen; turen over water en weilanden over 
boten en sloten, over tijd en WiJle ... Zo kwam hij dan 
heer jk tot zichzelf en genoot hij met hartelust van de 
schepping waarin h1J zijn eigen oorsprong wist. In die 
zin was Jan beslist ook een natuurmens. Wellicht ook 
om die reden voelde h1J zich vaak erg aangetrokken tot 
menig bewoner van het platteland; met name in de 
buurtschappen Herfte en Wijthmen. Onder hen kende 
hij vrienden waar hij erg graag mee omging. 

Toch was Jan in zekere zin ook iemand met een niet 
voor iedereen gemakkeliJk te doorgronden karakter. 



Met zijn humor en gevatheid, maar tevens door zijn uit
gesproken meningen kon hij een stukje van zijn per
soonlijke onzekerheid goed verbergen. Maar voor wie 
hem goed kenden en voor ons, die hij meer tot zijn 
innerlijk leven toe liet, was het een reden temeer om 
hem in het hart te sluiten als een mens met het recht op 
zijn eigen levensvragen. 

We hadden niets liever gewild dan dat wij nog vele 
goede en gelukkige jaren samen als gezin mochten 
beleven. In de loop van dit jaar echter, openbaarden 
zich de éérste verschijnselen van die ziekte, welke het 
naderende levenseinde van Jan aankondigde. Een 
wending in ons aller leven die wij slechts met de aller
grootste moeite konden aanvaarden; Jan zelf gaf zich 
nog het minst en pas ten laatste gewonnen aan deze 
realiteit. Na het ontvangen van het "Sacrament van de 
Zieken" berustte ook hij echter in zijn lot en gaf hij zich 
gaandeweg over aan de God van zijn diepste Oor
sprong en zijn menselijkste Bestemming. Het stemt ons 
uitermate dankbaar dat wij Jan, in overeenstemming 
met zijn diepste verlangen, gedurende de laatste maan
den thuis hebben mogen verzorgen. Hierdoor konden 
wij elkaar tot troost en sterkte blijven op een wijze, die 
ons voor de nabije toekomst bemoedigt en licht doet 
zien. Wij zullen Jan heel diep missen; want hij was voor 
mij als echtgenoot en voor ons als vader, een onmis
bare kameraad en levensgezel. 

Voor al uw blijken van oprecht medeleven, zeggen wij u 
onze welgemeende dank. 

Gerda en de kinderen. 




