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Een Liefdevolle herinnering aan

Jan Bouten

echtgenoot van

Maria Bouten-VLassak t

'Nea is good.loa' was één van de uitspraken die Jan vaak
gebrulkte

Geen grootse wensen of oneindige toekomstdromen.
Eenvoudig en snel tevreden. Een man van weinig woorden,
dés te meer [iet ]an het blilken in daden.

Jan was altgd een hardwerkende vader en zette zich op deze
manier in voor het gezin. N/aria was de spiL van het gezin.
die zorgde dat alles draaide. Na het overlilden van lVaria
ontpopte Jan zich tot een echte huÍsvader.
Itzlaria zou versteld hebben gestaan van zljn capaciteiten.
OngeLofellik met hoevee[ doorzettingsvermogen en
veerkracht hij dit gedaan heeft.
Zonder ook maar een enke[e keer te klagen.

Davy Crockett was ziin grootste passie. Hy was een
schutter in hart en nieren. Wat er ook was, de schiet-
vereniging ging aLtlld voor. AL meer dan 47 jaar tid en ere[id.
Penningmeester met hand op de knip.

ALs vrljwilliger bg' Streekmuseum De Locht heeft Jan
altlid met veeL plezier blj de commissie ontvangst gezeten.
Ook bi1 de nieuwbouw stond h1 klaar met raad en daad.
Het kassasysteem met barcodes zou en moest er komen.
Dit heeft hy tot in de puntjes uitgezocht en ingevoerd.

De laatste jaren heeft Jan gekwakketd met zln
gezondnid. Drie jaar geteden, nota bene op de
sterfdag van Maria. kreeg h{ een herseninfarct. Hier
heeft hi1 zich met vee[ doorzettingsvermogen doorheen
gestagen, waardoor hij op de St. lorisweg kon b[ljven wonen.

Begin 2O1B kreeg Jan het sLechte nieuws
dat h, Lymfeklierkanker had. Een periode vol
onzekerheid. Iv,let goede moed is hil aan de
chemo's begonnen. ln augustus heeft hlj diep moeten
gaan maar knokte hy zich er dapper doorheen.

Na de chemo's kon Jan echt weer vooruitkr.lken en zat hlj
vol LevensLust en pLannen. Zljn nieuwe appartement in
Horst was híerbij zijn grote trots.
We hadden het hem zó gegund. Helaas heeft het niet
zo mogen zljn.

Pap, bedankt voor alles.
We zullen je ongelofelljk missen!
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