
Ier herinnering aan 
Jan Klein Gunncwick 

HiJ \\t:rdgeboren op 22oktober 191.~ mA\ C'>t en 
gedoopt met de namen Johannes lkrnadu,. Op 
17 augustu> 19~8 1rouw1k hij met Grada ·\nnk 
HtJ \\as vader van 9 kmde~en .:n opa \an 17 
klemkindcrcn. Op 11 Juli J 999 is hij na een 
well>c,teed leven in zijn n:nrouwdc om~C\ in" 
in Ave't ge-tol'\en. \ 'anmt de ll. Cahx1;1,kcrk 
hehh..:n we h..:111 te fl1'te gdt:gd op dt: R "· 
hcgraatplaars in Groenlo op 1.5 juli 1999. 

J_an \an de \\'idakerui1 "Aus1e" \\ ,1, een geno.:g
hJkc en bcm111nelijke 111an. Het liefst op de 
ach1t:rgrond ""'"hij er\ oor de mc1isen om 11ch 
heen Al' sla.: hier zorgde h11-so1n-1lle~aaJ / ~als 
in_dc l'Orlog- \'Oore1en voor de mensen~ Bi.) na 1ot 
111n SO"' .iaar " hij hicn11ee doorgegaan Hij 
"erl.h: ook h11 het wah:rschap. d:1;11111;1;1l.1•· h11 
beken en sloten schoon .. .\fen IOC mocs1 h11 htJ 
nood -1.oals i_1sgang en waierovciJa,t - 7orgen 
\·oor een goede doorvoer hlJ de bruggen O\er de 
Slinge. IJaarna.1'! wao; h11 hoer op de 1>oerd.:ri1 
van dc Widake1. die hij on:rnam van llfn ouders. 
Daar woonden ook "groot\a en groutrnoo" nog 
bij hen in. Hij heeft lang \OOr 11111 oud.:rs ge: 
zorgd s;nnen 111.:1 zijn \T\)llW Grada. Ondanb 
1ijn ~ l>:mcn vond hij genoeg tijd voor 1ijn \rouw 
en 9 kinderen Van Joke moe-1 lllJ te \ nll:g 

ar,.:heid n.:men \an\\ege Cèn .:rnstigc ziel.'tC. 
Voor moeder deed hij alles en de kinderen en 
kkrnkindcrcn kregen alle aandacht. Als hel no
dig ''as stond hij er Voor ons wa' hij er ah11d als 
'an1clfsprckcnd en nooit klagend over zichzelf. 
Temidden ,·rui zijn kroost voelde hij zich op zijn 
gemak en genoo1 h1J m1ensTo.:n hij al l>1Jna met 
pcn"oen ging. gaf hi.1 1ich de 1.:ans om samen 
1n.·1 moeder reisjes IC maken die wat \'erder 
g ngen dan hel Zwillbrock. 1 hj kreeg meer tijd 
om de poht iel. en hel voetbal or 1\ te' olgen Ool. 
kaarten wa' een grot.: hobby van hem: hartcn-
1agcn en solokaarcen 
Getrouwd op ZtJn 35 moch1 h11 vorig ja.ir ZtJn 
~O 1arig hu\\elijksft:cst nog mcernako::n. HiJ ge
noot van "good etten, nt: si gare en 111! borrel". Tot 
het laatsl IOC mocht en kon h11 dil aanhouden. 
T11dcns hei vc1]aardag-.fces1jc \an moeder is hij 
1e1111dden van kinderen en kleinkinderen ho::en · 
ge~aan . 0;11 deed hij wals hij kef de: ecn,oudi!! 
en kalm. :\a een siga.ir. 'pel.lap en een borrel i~ 
h1 i aan zijn laatste reis begonnen. 

Jan. \ader en opa t>edanl.t , oor alle-

Grada Klein Gunncwick-Arink 
Kinderen en kleinkinderen 

Voor uw interesse en medeleven danken wij U 
hanclijk. 


