
Als dankbare gedachtenis aan 

PETRUSJOHANNESVERSANTVOORT 

echtgenoot van 

JOHANNA VAN DE LAAR 

Vader werd geboren op 3 augustus 1902 te Aalst en 1s op 
8 januari 1985 overleden te Eindhoven. Op zaterdag 12 
januari 1985 hebben we afscheid genomen van vader tijdens 
de u,tvaartvienng 1n de Trudokerk te Strijp - Eindhoven. 

Zomaar ineens 1s hiJ van ons heengegaan. op het moment. 
dat hij zich dienstbaar maakte voor anderen. VOO< hemzelf 
moet dit wel de minst pijnlijke weg geweest 211n, 1mme<s. h1J 
had het niet erg begrepen op de dood. ondanks z11n mooie 
leeftiJd van 82 jaar. 

Bij vrienden en kennissen stond hi1 bekend als 'Jan·. Een 
man, die bezorgd was voor zijn vrouw en vier kinderen. Een 
mens ook, die be1angstelling had voor het wel en wee van 
211n elf kleinkinderen. Al zijn energie stak hiJ in behulpzaam
heid en bezorgdheid naar anderen toe, zijn ge21n, de buren, 
vrienden en bekenden. Als mer, hem vroeg bOOdschappen 
te doen, kwam men noort tevergeefs. De bejaarde dames 
b1J hem in de buurt weten daar van mee te praten. Zijn door
zettingsvermogen, om toch weer de fiets te pakken en voor 
211n vrouw bOOdschappen te doen, ondanks het strenge win
terweer, is hem noodlottig geworden. Hij kwam niet meer 
terug naar huis. 

De afgelopen zeventien en een half jaar hebben vader en 
moeder heerlijk van hun pensioen kunnen gemeten. Dikwijls 
hebben zij tegen elkaar gezegd. hoe goed ze het eigenliJk 
wel hadden. Ze wisten elkaar de ruimte te geven. om zich, 
ieder met zijn liefhebberijen bezig te kunnen houden: als 
moeder zich bezighield met handwerken, dan was vader te 
vinden aan de blljarttafel in het P.O.C. Daarnaast was voetbal 
211n favoriete sport. 

Zo bezocht hij jarenlang alle thuiswedstnjden van P.S.V. 
Vanaf het moment, dat de kinderen het huis uit waren, volgde 
hij de successen van zijn favoriete sport via de televisie. Uit 
bezorgdheid voor moeder, ging hij met meer dan noodzake
liJk de deur urt. Wel trokken ze er samer> met de auto veel 
op uit. op bezoek bij kinderen en kleinkinderen. 

Echt grote zorgen heeft hij niet gekend in zijn leven. Samen 
met z11n vrouw kon hij intens gemeten van het leven. Bijna 
56 1aren waren ze gelukkig getrouwd. Bij gelegenheid van 
hun gouden bruiloft, kregen ze van de kinderen en kleinkin
deren een echte fam1liestamb00m aangeboden. Met trols 
kon hij die bewonderen en was tevreden over hetgeen h1J 
tot stand gebracht had in zijn kinderen en kleinkinderen. 

Jan was ook een gelovig mens. Geen zondag 1;et hiJ v00<biJ 
gaan, om samen met 21jn vrouw naar de kerk te gaan. Moge
lijk heeft God hem daarom zo snel en onverwacht tot Zich 
geroepen, zodat hij weinig tijd kreeg om aan de dood te 
denken. immers. daar had hij schrik voor. 

"Beste man. vader en heve opa. Je was een mens om van 
te houden. Enorm bedankt voor alles. Wees maar gerust. 
wiJ zullen naar best vermogen de leegte naast moeder en 
oma opvullen. alhoewel die JOU het meest zal missen. Die 
dienstbaarheid naar andere mensen toe, dat klaarstaan v00< 
een ander, willen w11zelf ook zo goed mogelijk in praktiJk 
brengen. Daardoor bli~ je voor alti1d 1n onze herinnering 
voortleven. Bedankt. nogmaals. en rust nu maar urt". 

Voor de vele blijken van medeleven, betoond b11 het overh1-
den en de crematie van m,Jn man, onze liefdevolle vader en 
opa. betuigen wij u onze oprechte dank. 

Mevr. Versantvoort • van de Laar, 
kinderen en kleinkinderen. 
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Freder1klaan 127. 




