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 Wat Jan zijn ogen zagen,
 konden zijn handen maken.

Vol verdriet en dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, hebben wij toch nog 
onverwacht, met veel liefde, los moeten laten, mijn lieve man, onze vader, schoonvader en zeer trotse opa

JAN DE HAAN

echtgenoot van
Ria de Haan-Lamers

* 17 februari 1944     † 11 november 2021

 Ria
 Shascha
 Jeroen en Tamara
  Senna, Hayley
 Marije en Niels
  Veerle

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 19 november om 11.00 uur in de H.H. Cosmas en Damianuskerk, 
Pannenstraat 1 te Groesbeek.
Vervolgens zal Jan in besloten kring begraven worden.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Jan op donderdag 18 november van 19.00 tot 20.00 uur in de Chopinzaal van 
Uitvaartcentrum Sion, Mozartstraat 41 te Groesbeek.

Mocht u iets willen geven, dan stelt de familie het op prijs, als u een donatie wilt doen aan stichting ‘Prinses Beatrix 
Spierfonds’. Er staan collectebussen klaar, op donderdag 18 november in de Chopinzaal en op vrijdag 19 november 
achter in de kerk.
Indien u Jan toch bloemen wilt geven, dan graag één onverpakte witte bloem meenemen.

U kunt de livestream volgen via de link:
www.begrafenisondernemingjacobs.nl/condoleren
U gaat dan naar Jan de Haan en moet dan als code invoeren dehaan

rbJanHaanDe11Nov.indd   2 15-11-2021   13:58

U kunt de dienst eventueel via livestream volgen, voor de inlog gegevens kunt u contact opnemen met de familie via Email: 
najaeeren@hotmail.com
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