
Dankbaar voor al het goede 
dat hij ons gegeven heeft, 

hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn lieve man, 
zorgzame vader, trotse opa

Jan van Gorp
* Alphen, 23 juli 1931

† Alphen, 30 januari 2021

echtgenoot van

Riet Huijben

Hij is 89 jaar geworden.

Uitvaartverzorging Creemers - +31 (0)13 507 78 80

Jan, jij was er voor mij, 
ik was er voor jou.

Liefs Riet



Jan werd geboren op 23 juli 1931 op de Kwaalburg in Alphen.
Hij komt uit een groot boerengezin. 

Van jongs af aan hielp Jan mee op de boerderij. 
In 1959 trouwde hij met Riet en zette de boerderij voort. 

Hij werd een gelukkige vader van 5 kinderen, 3 zonen en 2 dochters.  
Het was hard werken op de boerderij, akkerbouw, koeien, varkens en laatste jaren alleen nog vleeskuikens. 

In 1995 verhuisde hij samen met Riet naar de Looiersboom 8 en ging hij genieten van de vrije tijd.
In de loop van de jaren zijn er 8 kleinkinderen en 1 achterkleinzoon geboren waar hij heel trots op was.

Met Riet fietsen en later ook met de scootmobiel. 
Samen zingen in een koor, voetbal kijken bij Viola en biljarten, hij kon genieten van de kleine dingen.

In de loop van de jaren ging de gezondheid achteruit.
Nadat Jan van al zijn geliefden afscheid heeft kunnen nemen, 

is hij zaterdagmiddag heel rustig en vredig ingeslapen.
Zijn laatste woorden waren: “Het is goed zo!"

Wij bedanken iedereen voor de goede zorgen, 
voor alle steun, medeleven en lieve woorden.

Door de nu geldende maatregelen zijn wij helaas 
genoodzaakt om de uitvaart en crematie in 
besloten kring te laten plaatsvinden.

Om u toch de betrokkenheid te geven, kunt u de dienst 
live meevolgen via www.uwafscheidonline.nl 
op zaterdag 6 februari 2021 om 11.00 uur.

Er is gelegenheid om afscheid van Jan te nemen op 
vrijdag 5 februari 2021 van 18.30 tot 19.00 uur in 
uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau. 
De familie zal hier zelf niet bij aanwezig zijn

U kan de familie ook schriftelijk condoleren via 
www.begrafenissencreemers.nl

Corr. adres: Looiersboom 8
 5131 GD  Alphen
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