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om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn wij dankbaar 



t 
Ter herinnering aan 

Johannes Franciscus Joseph 
Aveskamp 

Geboren te Denekamp op 18 mei 1935 
Overleden te Enschede op 16 juli 2003 

Na de uitvaartviering op maandag 21 juli 
hebben we Jan begeleid naar zijn laatste 

rustplaats op het R.K. kerkhof van de 
Sint Nicolaasparochie te Denekamp 

Jan heeft bijna zijn gehele leven gewoond in de 
boerderij bij de ijsbaan. Vroeger was dat 
Buurtschap Denekamp ver weg van het dorp. 
Later werd het Mr. Muldersstraat 35, want de 
boerderij kwam steeds meer tussen de huizen 
te liggen. 

Zijn eerste werkkring vond Jan bij bakker 
Brunninkhuis in Tilligte. Na een tijd in de textiel 
te hebben gewerkt in Oldenzaal en Enschede 
vond Jan werk bij aannemer Olde Rikker!. Bij 
een ongeval op de steiger beschadigde hij zijn 
knie zodanig, dat hij na vele operaties afge
keurd werd. 

Hij heeft het nog een tijd als zandstraler gepro
beerd bij de firma Ottenhof. Vanaf 1970 bleef 
Jan bij huis. In het ziekenhuis was zijn knie vast
gezet en kon hij niet meer aan het werk komen. 

Vanaf het moment dat zijn ouders in het verzor
gingstehuis werden opgenomen, heelt Jan thuis 
voor zijn broers gekookt. Vaak zat hij in de keu
ken aan tafel en kon vanaf zijn plaats de hele 
straat in kijken. Zo bleef hij op de hoogte van het 
dorpsgebeuren. 
Jan was een gezelligheidsmens. Hij hield van 
grappen en kon smakeliJk vertellen. HiJ deed 
vaak mee aan prijskaarten en ging daarnaar toe 
op zijn snorfiets. Later werd die vervangen door 
een scootmobiel. 

December 2001 ging Jan op zichzelf wonen in 
een bovenwoning aan de Wilhelminastraat. 
Daar ging zijn gezondheid steeds verder ach
terUit en moest hij uiteindelijk worden opgeno
men in het ziekenhuis te Enschede. Na het ont
vangen van de ziekenzalving is hij daar op 
woensdag 16 juli vred1g mgeslapen. 

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en na 
het overlijden van onze broer en zwager Jan 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Aveskamp 


