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Bedroefd maar dankbaar gedenken wij 
mijn dierbare man, onze lieve papa, 
zoon, schoonzoon, broer en zwager 

Jan Jannink 
sinds 17 juli 1974 echtgenoot van, 
Hermien Bebseler 

Jan is geboren op 2 september 1949 te Bentelo 
(Ambt Delden). Na een jarenlange ziekte, 
waarin voor hem nog steeds een sprankeltje 
hoop aanwezig was, is hij, voor ons toch nog 
onverwacht, rustig gestorven in de avond van 
dinsdag 30 november op het ziekenhuis 
,,Ziekenzorg" te Enschede. 
's Middags had hij het Sacrament van de 
Zieken temidden van zijn familie ontvangen. 
Voor het laatst hadden wij hem in ons midden 
op zaterdag 4 december 1982 tijdens de Eucha
ristieviering in de parochiekerk van Beckum, 
waarna wij hem te ruste hebben gelegd op 
het R.K. Kerkhof aldaar. 

Niemand kan precies weten hoelang en hoe
veel Jan geleden heeft aan zijn ziekte, maar 
wij vermoeden dat het al jaren is. Hij uitte 
zich maar moeilijk en het Is wel zeker dat hij 
veel alleen verwerkt heeft. Nu hij er onver
wacht niet meer is, beseffen we pas goed dat 
wij een dierbare man en vader hebben ver
loren op een leeftijd die naar· menselijke 
maatstaven nog zo jong was. In zijn korte 
leven heeft hij echter veel meegemaakt. De 
laatste jaren was hij duidelijk gehandicapt na 
de operaties. Dat zal hem soms erge pijn 
hebben gedaan. Hij kon niet praten en spelen 
met de kinderen , zoals hij dat wilde, al was 
hij druk met vrouw en kinderen en moest hij 
anderen inschakelen om het in plaats van hem 
te doen, zoals b.v. met Moederdag . Toch heeft 
hij nooit geklaagd. Het was zijn sterke wil en 

optimistisch karakter, die hem steeds weer op 
de been hielpen; chagrijn was er niet bij. Zo 
was hij er weer trots op zijn oude kleren 
weer aan te mogen hebben om weer wat mee 
te helpen op de boerderij, waar zijn hart hele
maal naar uitging tot in de kleinste dingen: 
hij was er weer bij. Dat waren voor hem 
lichtpuntjes tot de laatste week toe. Al was 
hij toen al iets down en zenuwachtig, de 
laatste dag van zijn leven was hij vrolijk met 
de kinderen bezig en had plezier in zijn grote 
hobby, kaarten. 
Maar ineens was alles voorbij, in één dag 
moesten wij afscheid van hem nemen, Dat Is 
hard . Machteloos stonden wij aan zijn sterf
bed . We konden niet anders dan hem over
geven in de handen van de levende God, In 
wie Jan rotsvast geloofde. Menigmaal heeft 
hij daarvan tegenover ons getuigd . Hij was 
steeds degene die aanspoorde tot bidden en 
al kon hij moeilijk praten, met bidden had hij 
geen moeite, zo vertrouwd waren hem de 
woorden. En in onze droefheid geloven wij 
dat zijn vertrouwen op God niet voor niets is 
geweest. Wij geloven dat Jan verlost is uit 
zijn lijden en dat hij nu nieuw mag leven bij 
God voor altijd. Wij zullen hem missen maar 
zijn beeld zal in ons voortleven. Wij ver
trouwen erop dat hij vanuit zijn nieuwe plaats 
zal blijven zorgen voor ons door voor ons een 
voorspraak te ziin bij God. Lieve Jan , lieve 
papa leef voor altijd 1 

iedereen die al die jaren, maar voocal de 
laatste dagen met ons hebben meeaeleefd 
en ons tot steun waren, zeggen wij heel op
recht dank. 
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