
Een dankbare herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS 

JAN BESSELINK 

H1j ia geboren te Hengelo (Overijssel), 
10 september 1925 Na een periode van 
vrijheid werd zijn jeUQd overschaduwd door 
de oorlog. Hij " knjgsgevangene geweest 
in Duitsland en kwam in zeer slechte toe
stand weer thuis. Op 2 maart 1946 trouwde 
hij met Dlny van de Plas. Kort daarna moest 
hij zijn dienstplicht vervullen In Indië biJ de 
1e divisie "7 december". Nadat hij deze 
taak vervuld had ontving hij het Ereteken 
van Orde en Vrede. 
In 1948 werd zijn zoon John geboren en in 
1951 zijn dochter Marion. Jan hield van het 
leven en de natuur. Hij genoot intens met 
zijn gezin van de fijne dingen van het leven. 
Hij was een harde werker. Het grootste 
deel van z1jn leven was hiJ directiechauffeur 
Hij was zeer correct in zijn werk en men 
kon altijd op hem rekenen. Dag en nacht 
stond hij paraat en geen afstand was hem 
te ver. Dit werk was zijn lust en zijn leven. 
In november 1980 kwam er een abrupt einde 
aan zijn drukke bestaan want toen werd 
hiJ getroffen door een hartinfarct. In deze 
moeilijke tijd werd hij met alle liefde bijge
staan door zijn vrouw en kinderen. HIJ werd 
afgekeurd en moest zijn leven anders in
delen. Samen met zijn vrouw ging hiJ fiet
sen, wandelen en maakte hij ritjes met zijn 
auto. Na een fijne vakantie in Griekenland 
ging zijn gezondheid zienderogen achteru1t. 

Na vele onderzoeken in het ziekenhuls werd 
er een ernstige spierziekte geconstateerd. 
Deze ziekte is hem uiteindelijk op deze toch 
nog jonge leeftijd noodlottig geworden. Op 
5 augustus 1991 is hij toch nog vrij plotseling 
in alle rust ontslapen in zijn woning te 
Zevenaar. 

Jan, Pa, Opa, wij danken je voor de fijne 
tijd die we samen hebben gehad. 

Rust zacht . 

Onze hartelijke en oprechte dank voor uw 
medeleven en belangstelling 

Dlny Bessellnk- van de Plas 
kinderen en kleinkinderen 

Zevenaar, augustus 1991 


