
Herinnering aan 

JAN HORSTHUIS 

Opeens was hij er niet meer. Voor de meesten van ons 
was het onverwacht. Slechts enkelen had hij 
toevertrouwd dat hij zich niet meer zo gezond voelde. 
Wij, die hem kennen, weten, dat zoiets voor hem heel 
moeilijk was om te erkennen. Tot het laatst heeft hij de 
schijn van gezondheid, zijn gezondheid waar hij zo trots 
op was, proberen op te houden. Dankbaar zijn wij dat hij 
zijn laatste avond nog iemand heeft weten te bereiken. 

Jan werd op 2 januari 1929 in Rossum geboren en als 
zoon uit een onderwijsgeslacht was het vanzelf
sprekend dat hij de traditie in stand zou houden. 
Als onderwijzer in Haaksbergen en als leraar in 
Ootmarsum, liep als rode draad door zijn handelen, zijn 
grote liefde voor Twente met zijn taal, zijn bewoners en 
zijn cultuur. 
De jaren als leraar in Sneek hebben hem waardering 
voor Friesland geleerd, maar de verre stem uit het 
oosten was sterk. 
Wij weten hoe hij de afgelopen 15 jaren ervan heeft 
genoten dat hij op zijn boerderijtje in een ongerept deel 
van het Twentse land heeft kunnen wonen, midden in de 
natuur met haar bossen en dieren, waarbij hij de jacht 
beleefde als een intrinsiek onderdeel ervan. 

Jan was een gezelligheidsmens en zijn goedheid liet 
hem de realiteit wel eens uit het oog verliezen; hij was 
altijd duidelijk aanwezig en we zullen daarom nog vaak 
voelen dat hij er niet meer is. 
Wij hebben vanmorgen zijn lichaam op ons kerkhof 
begraven, gelovend dat de dood een stap, maar geen 
einde is. 
Rossum, 13 januari 1989. 

Mangs denk ik 

Nooit was-t-er ne schaduw teggenè>wer 't !echt 
nooit hef-t-er öns Een 'n hem mei verzegd 
en mangs denk ik: jöng, stel die ees veur: 
doe has ginnen naam. ging 't lèèven dan deur? 

En: kump-t-er wal ooit ees 'n end an 't begin? 
Hef rechtevoort 't lèèven veur öns nog wa zin? 
Dan heur ik: mien'n jöng, doe denks völ te völ 
denk ees wat minder, doe denkenden döl. 

Laot alles ees èwer - dat is 't wa weerd -
aan Hem, Dèn die 66k nog het hoppen hef leerd. 

Voor uw medeleven en oprechte belangstelling betuigen 

wij u onze dank. 

Swanhilde, Erwin, Familie Horsthuis. 


