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Ter herinnering aan 

Jan Gortemaker 
Johan Gerhardus 

Oom Jan werd geboren te Losser op 7 oktober 1916 en 
overleed op 28 januari 2009. 
Op dinsdag 3 februari hebben we tijdens de Eucharistieviering 
afscheid van hem genomen en hem bij zijn ouders ter ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof te Denekamp. 

De ouders van oom Jan waren 13 jaar getrouwd toen zijn 
vader In 1926 overleed. Hij was toen pas 10 jaar. Samen 
met zijn moeder en de oudere kinderen uit het gezin kreeg 
hij een verantwoordelijke taak: de zorg voor een groot gezin 
in een tijd vol zorgen en armoede. 
De omstandigheden hebben er voor gezorgd dat hij een 
groot plichtsgevoel kende en dat hij zich geroepen voelde 
om voor zijn moeder te zorgen tot haar dood op 87-jarige 
leeftijd in 1981. 
Het grootste deel van zijn leven woonde oom Jan op 
het Singraven in zijn karakteristieke huisje naast de 
watermolen. Daar voelde hij zich thuis en volgde met 
grote belangstelling de gebeurtenissen op het landgoed, 
waarmee hij zich hecht vertonden voelde. Hij had voor 
iedereen een aandachtig gehoor, maakte vaak een praatje 
met toevallige passanten. 
Veel mensen kennen hem als een vriendelijk en tevreden 
persoon met gevoel voor humor. Na het overlijden van zijn 
broer en buurman Hendrik nam hij, waar nodig, zijn plaats 
in, en werd daardoor voor ons heel speciaal. Toen hij wat 

meer hulp nodig had hebben wij hem die zorg dan ook 
met liefde gegeven. 
Vlak voor de kerstdagen van 2007 werd hij in het 
ziekenhuis opgenomen na een lichte hersenbloeding. 
Het ziekenhuis was voor hem een onbekende omgeving: 
toen men hem vroeg of hij een ponskaartje bezat, wist hij 
niet wat dat was, en op de vraag of hij niet eerder in het 
ziekenhuis had gelegen was het antwoord: ·Ja. maar dat 
was nog voor de oorlog". Na een kortstondig verblijf in het 
ziekenhuis en een vert>lijf van een paar maanden in het 
verpleeghuis van de zusters Franciscanessen in Noord 
Deurningen kon hij vlak voor Pasen weer terugkeren 
naar zijn vertrouwde plek aan de Schiphorstdijk, net op 
tijd om de paasgebruiken op het Singraven te kunnen 
bijwonen. Paasgebruiken waar hij zelf altijd actief aan 
had deelgenomen, hij had alle paasvuren van het 
$ ingraven meegemaakt en hij was het die, tot een paar 
jaar terug, altijd het gat groef voor de paasstaak. Vlak 
na de kerstdagen van 2008 werd hij opnieuw in het 
ziekenhuis opgenomen, waar hij na een kort ziekbed op 
28 januari 2009 overleed. Hij vond tot op het laatst als 
vroom en diepgelovig man veel steun in zijn geloof, in de 
wetenschap dat alles goed zou komen. 
Het $ingraven heeft afscheid moeten nemen van een 
markant persoon. De op zijn scootmobiel rondrijdende 
·oom Jan" zal gemist worden. Dat hij mag rusten in 
vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het 
overlijden van oom Jan betuigen we u onze oprechte 
dank. 

Hendrik en Janneke 
Gine 
Jan en Janet 


