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Een dankbare herinnering aan het leven van 

Jan van zantvoort 
echtgenoot van Riet Overgoor 

Hij werd geboren te Wichmond op 30 mei 
1931 . Gesterkt door het sakrament van de 
zieken is hij overleden te Terborg op 29 juli 
1992. De kerkelijke uitvaart werd gehouden 
op 1 augustus in de St. Antoniuskerk te Ulft. 
Daarna hebben we hem begeleid naar zijn 
laatste rustplaats op het parochiekerkhof. 

,, Nooit klagend, nooit vragend, 
alles zelf dragend. .. " 
Deze woorden geven weer hoe pa zijn ziekte 
heeft gedragen. Hij was een man van weinig 
woorden, maar die rake dingen kon zeggen. 
Hij hield van zijn vrouw, zijn kinderen en klein
kinderen. Altijd stond hij voor hen klaar. Maar 
niet alleen voor hen, maar voor ieder die een 
beroep op hem deed. Je kon hem vragen 
voor veel karweitjes. Zelden weigerde hij een 
dienst. 
Hij plaatste zich nooit op de voorgrond; inte
gendeel: hij was een bescheiden man. Zijn 
werk was zijn leven. Als stratenmaker was hij 
veel buiten en vele mensen kenden hem als 
een plezierig man, vol humor en grappen. Hij 

was ook een man met een sterk rechtvaardig
heidsgevoel. Vanuit dit levensprincipe was hij 
voorzitter van de Bouw- en houtbond. Als een 
man vol levenslust en energie ging hij een 
jaar geleden in de VUT, met nog heel veel 
plannen. Helaas ondermijnde een hersen
infarct zijn sterke lichaam. Hij vond het heel 
erg om niet meer actief aan het leven deel te 
kunnen nemen. We mogen geloven, dat hij 
nu op de plaats is waarnaar hij verlangde. 
,,Nooit klagend, nooit vragend , nooit kwaad
denkend, alleen liefde schenkend, zichzelf 
niet zoeken , maar met God als zijn leidsman, 
daardoor dankbaar en blij, dat was zijn leven, 
en voor allen 'n voorbeeld." Die levenshou
ding maakte hem bemind. Daarom zullen we 
hem missen. Maar wij geloven dat hij zijn 
levensdoel heeft bereikt. Dankbaar blijven we 
hem herinneren als een trouwe man, een 
goede vader , een lieve opa en als een fijne 
vriend. 

Bedankt, Jan, voor alles. Vergeet ons niet, die 
nog onderweg zijn naar jouw levensdoel. 

Voor uw blijken van medeleven ondervonden 
na het overlijden en bij de uitvaart van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa 
betuigen wij U onze hartelijke dank. 

R. van Zantvoort - Overgaar 
kinderen en kleinkinderen 


