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Met fijne en dankbare herinneringen 

denken we terug aan 

Johannes Hermanus Jansink 
Weduwnaar van Gezina Engelina Kleisman 

Vader werd geboren te Lonneker op 16 februari 1905. 
Vrij onverwacht overleed hij op 27 november 2001 in het 
verzorgingshuis St. Jozef te Delden. 
Na de Eucharistieviering in de Mariakerk te Enschede 
hebben wij hem begeleid naar de Oosterbegraafplaats in 

Enschede. 

Vader groeide op in de landelijke omgeving van Losser en 
Lonneker, samen met zes broers en drie zussen. Vanuit dit 
verleden is zijn liefde voor flora, fauna en de natuur te 
verklaren. Omdat er brood op de plank moest komen en 
er veel monden gevoed moesten worden ging vader al op 
vroege leeftijd werken bij de houtzagerij van Denneboom. 
Nadat hij op 4 mei 1935 met moeder trouwde betrokken 
zij de boerderij aan de Pierenkampweg in Enschede, waar 
wij zijn opgegroeid. Gedurende 21 jaar hebben wij daar 
met veel plezier gewoond waarbij vader naast het 
boerenbedrijf ook nog steeds werkte bij Denneboom. 
Samen met moeder kon hij die zware taak aan. Het 
-samen dingen doen- is doortrokken in heel zijn verdere 
leven. Noodgedwongen moest de boerderij worden 

verkocht waarna een huis aan de Deumingerstraat in 
Enschede werd betrokken. 
Tegelijkertijd met de verhuizing naar de Deumingerstraat, 
veranderde vader van baan en werd h ij conciërge bij het 
Kottenparkcollege dat op de plaats van het ouderlijk huis 
kwam te staan. 
Hier heeft hij met veel plezier tot aan zijn pensionering 
gewerkt. 
Meerdere keren zijn vader en moeder samen naar Lourdes 
geweest. Na de dood van moeder wist vader toch nog wat 
van het leven te maken. Bijna dagelijks reed hij op zijn 
"snorfiets" door de omgeving van Driene en Lonneker, 
genietend van het landschap en de natuur. 
Het kweken van tropische vogels, tuinieren en een 
spelletje kaart behoorden tot zijn favoriete bezigheden. 
Als kinderen kwam je niet vaak genoeg, geweldig was het 
als de kleinkinderen kwamen en de allerkleinsten 
vertederden hem. 
Vader was een standvastige, bescheiden en zelfbewuste 
man, die tevreden was met het leven zoals het kwam. 
Klagen en vragen kende hij niet. 
Na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 is vader nog 
anderhalf jaar in huize St. Jozef in Delden geweest en daar 
had hij het prima naar zijn zin. 

Hartelijke dank voor uw medeleven betoond na het 
overlijden van onze vaderen opa. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Enschede, 1 december 2001. 




