
In dankbare herinnering aan

JAN EIKHOLT
echtgenoot van

Christa Eikholt-Janssen

* 28-3-1945 † 27-6-2021
  Meerbeke (B) Groesbeek

Jan is geboren tijdens de evacuatie op 28 maart 1945, 
in Meerbeke, België. Hij groeide op in een liefdevol 
gezin met 6 kinderen waarvan hij de 4e in de rij is.
In 1964 ontmoette Jan mam bij het dansen in 
Groesbeek. Dat was liefde op het eerste gezicht.
Al vroeg overleed jouw vader. Jan en Chris trouwden 
bij Jan zijn moeder in en in 1969 werd Monique daar 
geboren. Met Thé en Wilhelmien bouwden jullie een 
huis in de Bremstraat. Jullie andere buren werden 
Gerrit en Diny. Met hen werd lief en leed gedeeld. 
Jullie keken vaak samen, onder het genot van een 
pilsje, voetbal. In 1972 werd Daniëlle geboren. 
Bijna 40 jaar lang werkte Jan bij Berntsen & Braam 
als o.a. kraanmachinist en vrachtwagenchauffeur. 
Het verlies van Jan Peters en je moeder vielen jou 
erg zwaar.
Jan vond zijn passie voor het boerenleven bij 
Jan en Pauline op de Wylerbaan, zijn 2e thuis. 
Van jongs af aan hielp je op de boerderij, later ook 
bij Thé Langeveld en zaterdags ging je naar Wim 
in de Colognes. Op jonge leeftijd werd je al lid van 
De Treffers, je was een ontzettend trouwe supporter 
en hebt daar jaren als vrijwilliger gewerkt. Daarnaast 

speelde je elke maandagavond zaalvoetbal en 40 jaar 
lang reed je als vrijwilliger op Dekkerswald patiënten 
naar de kerk.
Je schoonzonen Martien en Michel maakten het gezin 
compleet. 
Vanaf je 51e begon je gezondheid je parten te spelen: 
een herseninfarct, vernauwingen, een nierinfarct … 
Toen je door je lichamelijke klachten op je 58e niet 
meer kon werken, deed dat heel veel pijn. Ondanks 
dat genoot je van �etsen, wandelen, wekelijks naar 
de sauna en de vele vakanties met de caravan. 
Je genoot ook volop van je kleinkinderen Isa en Ryan. 
Wat was je trots op hen. 
Toen je de diagnose parkinsonisme kreeg moest je 
veel inleveren. Je mocht geen auto meer rijden, niet 
meer �etsen en later kon je ook niet meer wandelen. 
Toch genoot je van kleine dingen, zoals met Bert op 
de duo�ets of samenzijn met het gezin. Eind 2019 
moesten jullie verhuizen naar De Meent. Dat voelde 
meteen als thuis. Helaas ging je hard achteruit. Kort 
na je 76e was er door je coronabesmetting geen keuze: 
je moest naar Dekkerswald. Iets wat je nooit hebt 
gewild. Tot het einde heeft mam met hart en ziel 
voor jou gezorgd. Pap wat heeft deze ziekte jou hard 
getroffen. Wij zijn blij dat je uit je lijden bent verlost, 
maar het gemis van jou is ontzettend groot.

Hartelijk dank voor uw belangstelling.
Dit doet ons goed.

Christa
Monique en Martien, Isa
Danielle en Michel,    Ryan


