


ln dankbare herinnering aan

Jan VanderBroeck
echtgenoot van

Ans VanderBroeck - Peters

Pap werd geboren te Ubach over Worms op 22 april ry38, Hij overleed thuis
op 2 augustus zot$ in de leeftijd van 8o jaar, Hij is overgebracht naar het
crematorium te Heerlen, na een eucharistieviering in de kerk van de H. Iozef
te Waubach-Graenstraal op dinsdag I augusfus.

t
Jan was leraar, in overtuiging, aanleg en doen. Streng, doch rechtvaardig en sociaal.

Wat hij deed, deed hij goed. Hij kon het goed vinden met de jeugd op school en

daarbuiten, maar als er gewerkt moest worden, moest er gewerkt worden.

Het grootste deel van zijn werkzame leven was hij verbonden aan de P&P Mavo,

als leraal adjunct-directeur en kartrekker van het cabaret. Jan was een goede

zanger: ruim 5o jaar zong hij het gregoriaans in de kerk en samen met zijn vrienden

heeft hij veel plezier gemaakt bij onder andere 'Kuns noa oam'.

De repetities van allebei liepen graag over van 'proove' in 'preuve'. Jan kon serieus

overkomen, maar al snelverscheen hem de ondeugd en de hartelijkheid in de ogen.

Zijn tuin was altijd een dankbare hobby, waar veel voor moest wijken.

0p 10 augustus zou hij 55 jaar getrouwd zijn en samen met Ans mocht hij

terugkijken op hele mooie en goede jaren. "lch han tög ee sjun en good leave

gehad", zei hij.Ook als pap was hij vaak kort maar krachtig, geen man van veel

woorden, maar hij was er altijd voor je. Er zat bij hem geen oordeel in: hij hielp je

je eigen mening te vormen. Jan was een tevreden man,ongecompliceerd en trots

op zijn kinderen en kleinkinderen.

Met de hem vertrouwde nuchterheid heeft hij ook zijn ziekte ondergaan. "lch han

tög ee sjun en good leave gehad.'t !s veëdig". We zijn opgelucht dat hem een verdere

lijdensweg bespaard is gebleven en dat hij rustig en vredig is mogen inslapen.

Pap, 0pà, Jan, we zeggen je dank voor alles wat je voor ons hebt gedaan en

betekend. Met jou kijken we dankbaar terug op een mooi leven. Je was een

gelovige man: dat God jouw leven nu bekroont met zijn eeuwige vrede.

"'t ls veëdig". We zullen je missen 
É

Ans, Luc & Marij, Ron, Marc & Fransie en je kleinkinderen Lars, BritI Casper en Stef

De familie is u zeer erkentelijk voor alle medeleven tijdens de ziekte, na het

overlijden en bij de uitvaart van Jan.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal plaatsvinden op zondag fi
september om 1.0.00 uur in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburg,


