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Dankbaar gedenken WIJ 

JAN GANSEVLES 

echtgenoot van 

TINE OUDE ALINK 

HJ werd gebo•en in Oldenzaal op 15 juni 1922. Gesterkt 
door het H. Sacrament van de Zieken is hij in Oldenzaal 
overleden op 22 februari 1990. Biddend hebben wij 
a'scheid van hem genomen in de St. Antoniuskerk in 
Oldenzaal en hem daarra begeleid naar het c'ema· 
tcrium in Usselo op 27 februari. 

Jan heeft heel bewust geleefd maar is ook heel bewJst 
gestorven, thuis, in zi1n eigen woning, zoals hij dat graag 
wilde. In hem 1s iemand weggenomen die wij zo graag 
meer toekomst gegund hadden. Hij was een man met 
sp1i•, wilskrac~1t en doorzettingsvermogen. Toen hem 
20 jaar geleden een ernstig ongeluk overkwam en er 
weinig kans op herstel leek te zijn, deed de spint d:e altijd 
in hem was, hem er toch weer bovenop komen. Maar op 
ceze ziekte o ie tot de cood geleid heeft, viel geen 
overw1Ming te behaien, want daarvoor was de strijd te 
ongelijk. Dat wil niet zeggen dat Jan niet tot het laatst 
gestreden heeft. Zeker wel. maar uiteindelijk heeft h1J 
aaivaard de ver:iezer te moeten zijn. 

En toen hom dat du1de'ijl< werd heeft hij aUes zelf goed 
geregeld· heel sekuur zoals hij dat met alles altijd deed· 
opdat Tine niet onverzorgd achter zou blijven. Want heel 
hun huwelijksleven was het de zorg van Jan om haar een 
beschut en beschermd leven te tJ,edf.n. 
Samen hebben ze veel Ziekte gekend maar samen 
hebbe1 zij zich er ook steeds weer doorheen geworsteld. 
H.er past de spreuk: "Luctor et emergo·. ik worstel en 
kom boven. Jan was niet bang voor de dood en bleef tot 
het laatst toe opgewekt. En als je de!aatste weken bij het 
weggaan tegen hem zei "tot ziens", dan was zijn ant
woord: ·1~ hoop ie nog een keer te kunnen ontmoeten" 
De wijze waarop hij de naderende dood aanvaarde 
dwong dan ook grote bewondenng en respekt af. 
Jan noemde iichzelf geen kerkloper, maar wel was hij 
iemand bij wie het g 1ng om "het geloof -van-de-daad". Als 
het goedemaargedaan werd. Terug kiJi<end op het leven 
van Jan temidden van ons zeggen we met de woorden 
van een lied van de kerk: "De m~nsen moeten sterven 
voor e kander" en voegen er aan toe: "maar dit i<an pas, 
als je als mens eerst ge'eefd hebt voor elkander"".· 
Jan bedankt voor a :e inzet en zorg en rust nu 1n vrede. 

Voor de vele blijken van belangsie: mg, ondervonoen 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn ;nrngge· 
liefde man, zeg 1k u hartelijk dank. 

Tine Gansevlcs-Oude Alink 


