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Jan kwam van een kleine boerderij waar hij al jong 
leerde om de handen uit de mouwen te steken. Hij 
had een fijne jeugd en groeide op in een groot gezin 
bij liefdevolle ouders. De oorlog maakte veel indruk 
op de kleine Jan, hij had het er vaak over. Nadat hij 
klaar was met de landbouwschool ging hij aan het 
werk, later zou hij de overstap maken naar het chauf-
feursleven. Hij reed nationaal en bleef dat volhouden 
tot aan zijn vervroegd pensioen, een harde werker.

Hij was ruim 61 jaar in liefde verbonden met zijn 
Marie die hij via zijn zus had leren kennen. Het 
was een mooie relatie van twee mensen die altijd 
alles samendeden. Twee zonen werden er geboren 
waar Jan heel gelukkig mee was. Jan was een goeie 
echtgenoot en vader. Hij was liefdevol, integer en 
betrouwbaar en had alles over voor zijn gezin. Toen 
de schoondochters kwamen ontving hij ze altijd 
keurig gekleed met stropdas. Hij sloot ze in zijn hart 
en was altijd zeer attent. Tot zijn grote geluk mocht hij 
vier keer opa worden. Heerlijk was het, van oppassen 
tot rollen over de grond tot wandelen en zwembadjes 
opzetten. Toen hij overgrootvader werd was hij heel 

erg trots. Vier generaties van Duijnhoven… De liefde 
voor allemaal was groot.
Jan was een man die van eenvoud een kunst wist 
te maken, hij hield van zijn tuin waarin hij graag 
samen met Marie op het bankje zat. Hij genoot van 
een lekker bordje Hollands eten, keek graag naar PSV 
op televisie of maakte een woordzoeker. Zo af en toe 
was er een uitstapje en natuurlijk vond hij het heerlijk 
als de kinderen met kroost op bezoek kwamen. Toen 
hij nog wat jonger was stond hij altijd klaar voor een 
ander, hij hielp met bouwen, schilderen en allerlei 
andere klussen. Zijn schuur leek soms wel een twee-
dehandswinkel want Jan bewaarde alles.

Nadat hij getroffen werd door ernstig hartfalen lette 
hij goed op zijn conditie. Iedere ochtend stapte hij 
op de hometrainer om tien kilometer te fietsen. Toch 
ging hij langzaam zeker achteruit, zijn ogen werden 
minder en hij werd wat stram. Het grote werk in de 
tuin en de boodschappen liet hij over aan de kinderen 
die dat met liefde voor hem over hadden.

Dat hij zo plotseling overleed is moeilijk maar de 
wetenschap dat hij niet heeft hoeven lijden troost ons.

Heel erg bedankt voor uw steun en belangstelling.
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