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In Memoriam Jan Martens  
 
Op 14 januari 2020 overleed op 88-jarige leeftijd Jan Martens. Hij woonde sinds enige jaren in Hof van 
Cuijk maar kwam als oud-Lindenaar nog regelmatig naar de Soos. Daarvoor woonde hij op Hetsberg 
en in het huis naast de molen richting Katwijk. Hij begon met een landbouwbedrijf met allerlei 
activiteiten maar was later ook actief als adviseur.  
Door een tragisch ongeval kwam zijn zoon Frank om het leven en dat heeft zijn leven getekend. Op 20 
januari werd hij in besloten kring begraven op ons kerkhof na een mooie ceremonie in onze kerk. 
Trees van den Broek ging voor. Zij kende Luud, zijn echtgenote, goed en sprak ter gedachtenis.  
In ons In memoriam nemen we de tekst op omdat die een goed beeld schetst van zijn leven.  
    
Gedachten  
“Het voelde bijna als vanzelfsprekend toen onze zoon Joost vroeg of ik iets in de kerk wilde doen 
voor het afscheid van de vader van zijn vriend Sjaak. Mijn eerste gedachten gingen uit naar Luud, 
waar ik destijds een heel bijzondere band mee had. En de gedachten aan haar hebben me de 
afgelopen dagen niet losgelaten. Ik zie ze nog zitten, Luud en Jan, hier in de kerk op de eerste bank 
rechts van mij. In deze kerk hebben zij bij vreugde en verdriet heel wat voetstappen gezet. Ze bleven 
komen ook toen we een nieuwe weg als geloofsgemeenschap insloegen. Jan kon prachtig zingen. 
Later, zeker na zijn verhuizing naar Cuijk hebben we hem gemist. Wel bleef hij op afstand betrokken 
via ons blad Rond de Lindense toren. 
Jan heeft ook vreugde gekend in zijn leven, hij trof een geweldige vrouw, was succesvol. Hij werd 
vader van 3 zonen. Maar, naar menselijke maatstaven gemeten, trof hem heel veel verdriet.  
Het noodlot sloeg toe toen hun 18 jarige zoon Frank door een tragisch ongeval om het leven kwam.  
Hoe verwerk je zo’n klap als vader, als moeder? 
Luud vertelde er altijd over als we samen koffie dronken. Hoe alleen ze zich voelde de eerste jaren. 
Dan kwamen de mooie herinneringen van de jaren met het complete gezin boven. Hoe gezellig ze 
met Frank op een terrasje kon zitten, zoals ze dat met een dochter voorstelde. Hoe ze troost vond op 
het kerkhof bij zijn graf.  
Dan voelde ze echt kontact met hem, kon ze met hem praten.  
Eens haalde ze een briefde uit haar tas. Ze zei, dit heb ik altijd bij me. Het was een afscheidsbrief van 
Bob voor zijn broer Frank. Heel oprecht zoals jongens met elkaar in een gezin omgaan. Beslist niet 
flauw. Wat zal het Jan pijn hebben gedaan haar zo te zien lijden.  
Het verlies van Luud kwam daar nog eens bovenop. Waarschijnlijk is zij mede door het verdriet  te 
vroeg gestorven en begon Jan’s  eenzaamheid.  Hij hechtte zich nog meer aan Bob, bleef misschien 
tegen beter weten in voor hem zorgen. 
De dood van zijn 2e zoon Bob heeft Jan als vader gebroken.  
Christel en Loes, Sjaak en Antoinette met kinderen, jullie komen hier met veel eigen verdriet, maar 
ook het verdriet omdat jullie je vader, schoonvader, opa, ongelukkig zagen, eenzaam en bijna 
onbereikbaar. Daar is nu een einde aan gekomen. Dat maakt het misschien draagbaar voor jullie. 
Jullie hebben elkaar, een gevoel dat de laatste jaren niet meer weggelegd was voor Jan.  
Jan trok zich steeds meer terug en verloor alle vertrouwen in God, geloof en medemens. 
Jullie leven verder met de herinneringen aan de vreugde en verdriet met hem. 
Lieve mensen, ga samen verder en bewaar vooral de mooie, goede herinneringen aan jullie vader, 
schoonvader en opa.  
Hij wilde sterk zijn en koos zijn eigen weg, een weg die voor mensen bijna onbegaanbaar is.” 
               
 


