
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele
sterkte- en beterschapwensen tijdens mijn ziek zijn.

Houdoe!

Jan

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

Veel te vroeg ging je van ons heen. 
Je was een echte vechter, een doorzetter.

Je keek graag naar allerlei sportprogramma’s 
voornamelijk voetbal maar ook zeker formule 1 races.

Je was ook altijd te vinden voor een kaartspelletje, 
dit heb je van huis uit meegekregen.

Chauffeuren kon je als de beste, je kende overal de weg en
was altijd in voor een praatje.

Je kon je ontspanning vinden bij de verzorging
 van je vijver en de koikarpers.

Ook kon je erg genieten van je kleinkinderen. 

3 jaar geleden kreeg je een grote klap te verwerken.
Vol goede moed en positiviteit ging je de strijd tegen kanker aan. 

Keer op keer liet je de dokters versteld staan.
Helaas heb je deze strijd niet kunnen winnen.

Woorden schieten tekort maar weet dat alle reacties een troost zijn 
bij de verwerking van dit grote verlies.

Wij danken u voor uw belangstelling en
 betrokkenheid tijdens zijn ziekte.



Het afscheid en de crematie zullen 
in besloten kring plaatsvinden.

Om u toch betrokken te laten voelen 
geven wij u de gelegenheid om de dienst live

mee te volgen op woensdag 1 december 2021 
om 10.30 uur via www.uwafscheidonline.nl

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Jan 
op dinsdag 30 november 2021 van 19.00 tot 20.00 uur

 in uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau.

Gelieve rekening te houden met de geldende maatregelen.

In plaats van bloemen wordt een donatie aan 
het KWF Kankerfonds gewaardeerd via rekeningnummer 

NL23 RABO 0333 7779 99
met vermelding ‘Jan van der Boom’.

Als u de familie een warm hart wilt toedragen  
dan kunt u een kaartje meebrengen, sturen 

of uw condoleance achter te laten op 
www.begrafenissencreemers.nl

Als het leven pijn doet
en niet meer leefbaar is,

dan is de dood 
je allerbeste vriend.

Jan van der Boom
* 1 juni 1953        † 26 november 2021
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