
De Stilte 

bij je heengaan 
is groot, 
maar in ons hart 
blijf je 
verder leven. 



t 
Gedenk in uw gebeden 

Jan Geert Wijnands 

* 09-08-1930 t 26-02-2002 

Jan werd geboren in Erica. Hij was de zesde in een 
gezin van tien kinderen. Na de lagere school hielp Jan 
mee op de boerderij van zijn vader. Later slç!pte hij over 
naar de EN KA. 

In het parochiehuis ontmoette hij Lenie. Ze trouwden 
op 18 oktober 1960 en kregen vier kinderen. Na een 
paar jaar gewoond te hebben aan de Verlengde Vaart 
verhuisde het gezin naar de Binnenbaan. 

Jan was gesloten van aard; hij uitte zich niet zozeer 
door woorden maar door zijn handen. Hij was een per
fectionist die hield van aanpakken en doorwerken -niet 
dralen en geen uitstel. Jan was handig en genoot van 
klusjes, zowel bij hem zelf als bij anderen. 

In 1990ging hij met de VUT. Hij had nu alle tijd voor wat 
hem het meest dierbaar was: zijn familie. Hij was maar 
wát trots op zijn gezin en de kleinkinderen. Met Lenie 
heeft hij lange fietstochten gemaakt. Hij hield de score 
bij en kwam vorig jaar tot bijna 5000 kilometer! 

Eind 2001 kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek 
was. Hij kon dit moeilijk aanvaarden want hij hield van · 
Lenieen van het leven. Nog zoveel was hij van plan. 

Op donderdag 21 februari 2002 heeft hij, omringd door 
vrouw, kinderen en kleinkinderen, de ziekenzalving 
ontvangen. Hij voelde zich goed en zat vol plannen. Hij 
wilde zelfs nog aardappels poten. Zaterdag zijn we 
samen nog op visite geweest. Dinsdag onder het thee
drinken kwamen we er achter dat hij niet sliep maar 
ons vredig ontglipt was. 

We verliezen in Jan een fijne man, een zorgzame 
vader en een lieve grootvader. Dat hij ook nu bij God 
mag zijn, voorgoed verenigd met allen die hem in 
geloof, hoop en liefde zijn voorgegaan. 

Fijn dat u met ons meeleeft! 

DE FAMILIE 


