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JAN HENDRIK FRANCISCUS 
GOLLENBEEK 

echtgenoot van 

GEZINA MARIA HOFSTEE 

Geboren te Enschede. 10 dec. 1914 en 
aldaar overleden op 9 juli 1984, waarna 
de crematie op 12 juli d.a.v. te Usselo. 

Hij woonde altijd opde Laaressingel82. 
Daar groeide hij op. nam 't schilders
bedrijf van zijn vader over en leidde 
hij een gelukkig gezinsleven met zijn 
vrouw en zijn kinderen Frans en lni. 
Hard heeft hij gewerkt, vooral in de 
na-oorlogse jaren. En hij had er ple
zier in. Totdat hij negen jaar geleden 
zijn zaak moest opgeven vanwege een 
blijvende handicap. Toch klaagde hij 
nooit, maar probeerde het zelf te ver
werken. Dank zij de stimulans en de 
steun van zijn vrouw en kinderen en 
dank zij de bemoediging van familie 
en buren heeft hij nog gelukkige jaren 

gehad. Niets was hem liever dan te 
kunnen blijven wonen in zijn vertrouw
de huis. 
Ofschoon 'n man van weinig woorden 
genoot hij zichtbaar van alle takken 
van sport. Ook legde hij 'n grote ver
zameling postzegels aan. - En als er 
weer eens een autotochtje werd ge
maakt dan was het vaak met bestem
ming Holterberg. 
Hij hield van zijn hobby's. - Maar het 
meest genoot hij van de fijne familie
band met vrouw, kinderen en kleinkin
deren. Daar heeft hij veel steun in 
gevonden. 
Kracht putte hij ook uit zijn geloof dat 
heel eenvoudig was. Ook hier was hij 
een man van weinig woorden. 
Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen 
dank voor jullie liefde en steun. Over 
de dood heen bl ijf ik met jullie ver
bonden. Blijf voor me bidden. 

Voor Uw belangstelling tijdens zijn 
ziekte en Uw vele blijken van meele
ven na het overlijden van mijn lieve 
man en onze zorgzame vader en opa. 
zeggen wij U hartelijk dank. 

G. M. Gollenbeek-Hofstee 
Kinderen en kleinkinderen 


