'ïan, eindelijk

ben

je thuis."

In liefde en dankbaarheid gedenken wij

Jan Meijvis
echtgenmt vm

Tilla

Peters

jmuri l9l5 te Breda.
augustus 1999 is hij onveruacht gestorven in
zorgcentÍum de Domig te Landgraaf. Op 26 augustus
Jan werd geboren op 19

Op

2l

hebben

wij hem na de plechtige uitvaartmis in

St. Josephkerk te

de

Waubrch begeleid nm het oemtorium

te Heerlen.

gewest binnen de v@tbalspoÍt; niet alleen als scheidsrechter, mar ook 16 jaar lmg als jeugdleider bij de
VV. Abdissenbosch. Jan was een echt verenigingsmens. Voor al zijn verdiensten binnen de voetbalpsort
mmht hij de gouden speld van de KNVB ontvangen.
Voor zUn inzet in de vrctbalsport in Ubach over
Woms werd Jm mk beloond met de zilveren medaille
in de Orde van Ormje Nassau. Tuinieren wm zijn
andere passie. Hij werkte graag in de tuin. In zijn werkzaamheden vond hij rust. 7ÈkeÍ aan het eind vm zijn
leven heeft hij veel onrust gekend. De dmd van zijn
zmn Ruud was dmr zeker ook debet aan. Op het laatst
voelde Jan zich nergens meer thuis, hij mcst veel inleveren van zijn kunnen en van zijn verstand. Ondanks
ons verdriet van zijn zo plotselirrge heengaan in de
Domig, waar hij slechts vier dagdn heeft mogen zijn,
zijn we mk opgelucht vmr Jan zelf. Hij heeft een
mooie dmd gehad, zonder pijn ert strijd. We geloven
en vertrouwen eÍop dat Jm nu bij God werkelijk thuis
mag komen in het eeuwig koninkrijk.

Jan heeft een werkzaam leven achter zich. Hij is altijd
een hude werker geweest. Eerst l5 jaar lang in de mijn

en dmma als bouwvakker in de bouw. Hij heeft altijd
met haí en ziel gewerkt, want op die manier kon hij
zich inzetten voor het wel en wee van zijn gezin. Ruim
45 jm wm hij gehuwd met ïlla en uit hun huwelijk
ontvingen zij drie kinderen, Ruud, Beppie en Harrie.
Jan had een standvastig kaÍakter, zoals hij het wilde, zo
gebeurde het. HU was punctueel en bovendien
goudeerlijk. Die talenten kwamen hem zeker ook van
pas als scheidsrechter. Hij was als scheidsrechter mk

eerlijk en beslist niet om te kopen. De vctbalsport
ging hem aan het hart. Ruim 60jaar lang is hij actief

Vmr al Uw

medeleven

bij

het overlijden van Jan en

vmr Uw mnwezigheid in de kerk, willen wij U haÍelijk
danken.

Tilla
kinderen en kleinkinderen

De plechtige reswekendienst zal plmtsvinden op zondag
3 oktober om ll.l5 uur in de St. Josephkerk te
Waubach.
BegÍaÍenisfonds Eygelshoven-Hopel

Tel.045-546m36

