In memoriam Jan van der Meulen 2017
Nog geen 2 maanden geleden kreeg ik Jan aan de telefoon. Er was kanker bij hem
geconstateerd en de prognoses waren niet te optimistisch.
Maar Jan liet weten dat hij de nadere onderzoeken afwacht en dan er voor zou gaan.
Helaas bleek al snel dat Jan twee vormen van kanker had welke agressief en zeer moeilijk
behandelbaar bleken. Een ongelijke strijd was begonnen.
Met regelmaat probeerden wij telefonisch contact te houden, maar gelang de tijd werd dat
steeds zwaarder voor Jan. Het laatste contact was met Dinie, Jan was inmiddels te zwak.
Afgelopen zaterdag 3 juni jl. is Jan overleden.
De ongelijke strijd was gestreden… voor Jan een verlossing, maar voor Dinie en alle
dierbaren een immens groot verlies.
Jan was een van de pilaren binnen onze
Paramedics van het SSOVN 4DC
verzorgingsteam. Jan vormde al zo’n 20 jaar het
fundament van onze masseurs. Hij toonde een
devote betrokkenheid met deze
verzorgingsdiscipline als sportmasseur. Nooit
berustend maar altijd werkende aan en
zoekende naar meer kwaliteit. En Jan durfde
positief kritisch te zijn… maar het doel bleef
altijd onze wandelaars een TOP verzorging te
geven.
In al die jaren heeft Jan daarmee ook een grote
schare “wandelletsel patiënten” achter zich
gekregen. Niet alleen op de momenten van de
pijntjes, maar juist ook voor advies en
preventieve behandelingen.
Met Jan verliezen wij ook een gerespecteerd
“oud” collega. Immers Jan was in zijn actieve
NS leven machinist geweest.
Kenmerkend voor Jan was ook zijn eigen discipline. Tijdens het massagewerk dronk Jan
geen druppel alcohol. Maar na gedane arbeid ging hij na een verkwikkende douche, even
zitten. En genoot dan van zijn Baco’tje met ijs. “Deze heb ik wel verdiend”.
“Ja Jan… dik, dik verdiend! “
Met Jan verliezen wij allen een zeer betrokken 4Daagsevriend!
Jan… het was een voorrecht met jou te mogen samenwerken… Dank je wel.
Ik wens Dinie, kinderen, kleinkinderen, familie, wandelvrienden en onze teamleden
heel veel sterkte.
Namens de SSOVN 4 Daagse Commissie en het Hoofdbestuur
Michel Wegerif, Voorzitter.

