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Geboren te Lonneker, 18 januari 1913. 
Overleden in "Oldenhove·• in Losser, 

na de Ziekenzalving, 4 september 
1988, 75 jaar oud. - Hij werd te ruste 
gelegd op de Westerbegraafplaats te 

Enschede, op 8 september d.a.v. 

Getrouwd op 4 juli 1942 met Marie, 
heeft JAN altijd op Bilderdijkstraat 42 
gewoond. En samen hebben ze hun 
kinderen, Annemarie, Truus en Benny 
een fijne jeugd gegeven. - Met een 
sterk gevoel van verantwoordelijkheid 
brachten ze hen in kontakt met 
geloof en kerk. 

JAN heeft zich, door hard en nauw
keurig te werken - eerst in de textiel 
en later als graveur - volledig voor 
zijn gezin ingezet. Hij was er met 
recht trots op en zag niets liever dan 
dat ze allemaal "goed op de plek 
kwamen". 

Hij had ook zijn hobby's: vissen en 
puzzlen, kaarten en fietsen. En hij ge-

noot volop van kontakten met andere 
mensen: op de markt of tijdens de 
vakanties. Maar het meest deed hem 
goe<f, de bezoeken thuis van de 
kinderen en kleinkinderen. 

Des te pijnlijker was het dan ook 
toen zes jaar geleden zijn ziekte zich 
liet gevoelen, waardoor het spreken 
en onthouden steeds moeilijker werd. 
Steeds meer ontviel hem. Maar hij 
kon terugvallen op een rotsvast ge
loof, meegekregen vanaf zijn jeugd. 
Tot aan zijn opname In "Oldenhove" 
te Losser vierde hij nog elke Dinsdag 
het "Maria-jaar" mee op Dolphia. 

In dat geloof is hij, omringd door 
wie hem lief waren, ook gestorven: 
vertrouwend op Gods goedheid en op 
Maria's voorspraak. God Zelf zal hem 
de "goede en trouwe dienaar" nu 
belonen: "Ga binnen in de vreugde 
van uw Heer". - (Mtt. 25, 20 en 21 .) 

Hartelijk danken wij allen met het 
meeleven met vader, ook het verple
gend personeel van Oldenhove voor 
de goede zorgen en verpleging. 
Wij zijn U allen zeer erkentelijk. 

M. Holkenbrink-Lütke Farwlck 
kinderen en kleinkinderen. 


