


In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Gor kink 

Jan werd geboren op 18 mei 1955 als vijfde en jongste 
in de familie. Hij is opgegroeid op de boerderij en hier 
ook gestorven op S januari 1995 op 39-jarige leeftijd, 
voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Wij heb
ben hem op 10 januari te ruste gelegd op het R.K. 
kerkhof aan de Oude Wisselseweg te Epe. 

Na de lagere school te hebben doorlopen kwam Jan 
thuis op de boerderij. Een paar jaar later is hij gaan 
werken, voor het laatst bij Poppe Textielverzorging 
in Vaassen. Door zijn ziekte is hij al jaren arbeidson
geschikt geweest. 

Na het overlijden van zijn vader heeft Jan de zorg 
voor moeder overgenomen. Dit heeft hij altijd vol 
liefde gedaan. 12 jaar hebben ze samen lief en leed ge
deeld. Jan hield van de natuur en van de dieren die hij 
als hobby had op zijn boerderij. En vooral van Ceasar 
de hond, die was 12 jaar zijn trouwe kameraad. 
Jan stond altijd direkt klaar voor een ander als er een 
beroep op hem werd gedaan. Bij de buren als er een 
lammetje werd geboren! Boodschappen doen voor een 
buurman! Hij stond klaar voor de familie, als ze hem 
nodig hadden. 

Jan was ook erg sportief. Bij de voetbalvereniging 
Wissel is hij aktief geweest op allerlei gebied. De lij
nen trekken op het veld. Kleedkamers schoonmaken. 
Met de kantinewerkzaamheden helpen. Kleine repara
ties doen. Een ieder wist hem te vinden. Hij heeft zijn 
laatste wedstrijd gevoetbald op 27 november met het 
3e elftal van Wissel. 

Verder was Jan scheidsrechter voor de K.N.V.B. in de 
zaalvoetbalcompetitie. Wekelijks moest hij wel één of 
twee wedstrijden fluiten. 

Jan hield ook van een kaartje leggen. Klaverjassen en 
kruisjassen deed hij graag bij de kaartclub. Maar ook 
voor een spelletje met neven en nichten was hij altijd 
te vinden. De aandacht van zijn vrienden was heel be
langrijk voor hem. 

Jan heeft een leven gehad van ziek zijn. Het ziek zijn 
heeft hij als een kruis meegedragen zonder te klagen. 
Anderhalf jaar geleden werd hij zo ziek, dat een stuk 
darm verwijderd moest worden en hij een stoma 
kreeg. Daarna volgden nog 3 operaties. Maar zo gauw 
hij weer kon was hij weer aktief. 
Tot hij 4 weken geleden na een operatie het bericht 
van de arts kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was. De art
sen konden niets meer voor hem doen. 
De tijd daarna was een tijd van pijn en strijd. De laat
ste week is hij thuis geweest, verzorgd door de Thuis
zorg en familie. Op donderdagavond om tien voor 
half zeven is hij rustig ingeslapen. 

Rust nu maar uit 
je hebt je strijd gestreden 
je hebt het als een moedig mens gedaan 
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden 
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan? 
Rust nu maar uit""". 

Het heeft ons diep getroffen, dat zovelen met ons 
hebben meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlij
den van mijn lieve zoon en onze lieve broer, zwager 
en oom. Daarvoor onze hartelijke dank. 

Namens de familie 
H. A. Gorkink-1-Iuisman. 


