
Lief zijn voor elkaar. 
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In dankbare herinnering aan 

John Vermeer 

weduwnaar van Jannie van den Broek 
levenspartner van Hennie Oude Wesselink 

Hij werd geboren te Enschede op 
21 maart 1922 en is overleden te Enschede op 

20 oktober 1996. 

Pap, 

Afscheid van je nemen valt me zwaar. Terug 
kijkend op bijna een halve eeuw samenzijn met 
jou. Een periode met zeer vele goede herinne
ringen. Een periode waarin je altijd voor me 
klaarstond, jezelf vaak wegcijferend. Jouw le
vensstijl dient me als voorbeeld. Je bezat een 
bewonderenswaardige levenslust. Typerend 
voor je was de altijd respectvolle manier waar
op jij mensen benaderde, altijd met de grootst 
mogelijke zorg omgaand met de gevoelens 
van een ieder. 

Ik hoop geleerd te hebben van je levenslust, je 
wijsheid, je manier van omgaan met mensen, 
je opgewekte humeur, je optimisme, je op
rechtheid, je humor. 

Bijna 40 jaar omringde je mam met nooit afla
tende zorg. Haar plotselinge overlijden deed je 
zoveel verdriet; je voor velen zo herkenbare 
fluitje verstomde. Op je eigen wijze verwerkte 
je je verdriet. 

Je betrokkenheid bij mij en Antoinette was al
tijd groot. Je steunde, hielp waar maar moge
lijk. 

Voor Rob en Marloes was je een opa waarvan 
je vaak alleen maar kunt dromen. Voor hen 
was het geen droom maar werkelijkheid. Je 
was voor hen een vriend, een speelkameraad. 
Ze missen je. 

Je laatste jaren genoot je ook intens van je sa
men zijn met Hennie en haar kinderen. Samen 
de dagelijkse dingen doen, samen fietsen, fijne 
vakanties, samen op pad. Een waardevolle tijd. 

Je laatste woorden in het ziekenhuis "Ik heb al
tijd naar waarde genoten" en je karakteristieke 
"lief zijn" als je afscheid nam, staan in mijn ge
heugen gegrift. 
Ik ben er trots op dat jij mijn vader was. 

Hans 


