Ik heb mijn partijtje meegespeeld

“De muziek was zijn lust en zijn leven”
Hoewel wij al bijna drie jaar wisten dat er geen beterschap meer mogelijk was, valt het ons zwaar u te moeten
meedelen dat wij na een zeer moedig gedragen ziekte, afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze lieve
(schoon)vader en opa
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En zoals hij jullie graag zelf nog wil laten weten:
“Het leed is geleden. Als jullie dit lezen is mijn geest reeds onderweg. Treur niet te lang. Ik heb een mooi leven
gehad en jullie hebben goed voor mij gezorgd. Neem de draad weer op en ga door. Maar sta af en toe even stil
en draai je om en geniet van het uitzicht en hetgeen reeds is bereikt”
Persoonlijk afscheid nemen is mogelijk in overleg met de familie. Jan is opgebaard in de villa van crematorium
Westerveld. Afscheid nemen van Jan is ook mogelijk op maandagavond 5 januari tussen 19.00 en 20.00 uur in de
ontvangkamer van Westerveld.
De uitvaartdienst zal op woensdag 7 januari om 11.30 uur worden gehouden in de Sint Engelmunduskerk aan de
Driehuizerkerkweg 113 te Driehuis.
Aansluitend zal om 13.00 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in het crematorium Westerveld aan de Duin
en Kruidbergerweg 6 te Driehuis. Het condoleren zal aansluitend aan de crematie op Westerveld plaatsvinden in
zijn geliefde Soli-muziekcentrum, Kerkpad 83 te Santpoort.

