
Jan werd op 19 juni 1929 
geboren in Lonneker. Als één 
na jongste in een gezin met 
twaalf kinderen groeide hij op 
in Broekheurne en Enschede 
aan de Kuipersdijk waar Jan 
ook naar school ging. Na zijn 
militaire diensttijd heeft hij 
een tijdje op het veen ge

werkt met zijn vader waarna hij al snel in de hout
handel terecht kwam waarin hij de rest van zijn 
werkzame leven zou blijven werken. 

Jan en Ine trouwden op 12 mei 1959. Ze begonnen 
in een flatje in Enschede waarna ze verhuisden naar 
de Burgemeester Wallerstraat in Oldenzaal. Hier 
hebben ze tot half 2000 gewoond, waarna ze ver
huisden naar de Deken Scholtenstraat in Oldenzaal. 

Werken was belangrijk voor Jan, maar hij nam ook 
de tijd voor zijn gezin. De vakanties naar Oosten
rijk en Zwitserland, vissen aan het kanaal, de uit
stapjes naar de bossen, sleetje achter de auto. 
Daarnaast vond hij ontspanning en gezelligheid bij 
de volleybalclub DBC die hij heeft helpen oprich
ten. Tevens was hij een enthousiast koorlid. Eerst 

van de Mariakerk en later van de Antoniuskerk. 
Hij gaf een persoonlijke invulling aan zijn geloof. 

Jan kreeg door toedoen van zijn ziekte een steeds 
kleinere wereld om zich heen, maar bleef, ook 
in soms moeilijke omstandigheden, uitzien naar 
mooie momenten. De reizen naar Rome met het 
Anthonius koor, en naar Nicaraqua, samen met Ine. 
En meer recentelijk het 40-jarig huwelijksfeest met 
het lange weekend in Drente met Ine en de kinde
ren en kleinkinderen wat voor iedereen een warme 
herinnering is gebleven. Jan keek uit naar bezoek
jes van en aan zijn kinderen en kleinkinderen waar 
hij erg van kon genieten. De bruiloften van zijn 
kinderen. De kooractiviteiten. Zwemmen en gezel
ligheid met zijn vrienden en familie. 

Jan is overleden in het ziekenhuis van Oldenzaal in 
het bijzijn van zijn gezin. 

We missen h~m, maar hij blijft bij ons. 

Voor uw betuigde medeleven danken wij u hartelijk. 

Oldenzaal, 2 maart 2001 . 


