
Ter dierbare herinnering aan 

Johannes Hermanus Kerkhof Jonkman 
(Haak'n Jan) 

Weduwnaar van Maria Aleida Johanna Hellegers 

Vader werd geboren op 7 januari 1911 te Deurningen en over
leed 4 november 2000 op 89-jarige leeftijd te Oldenzaal. Na 
een gezongen Eucharistieviering hebben we hem op 8 no
vember te ruste gelegd in het familiegraf op het parochiële 
kerkhof te Deurningen. 

Jan werd geboren in het oude huis ('t schöpke) waar hij sa
men met zijn zus Marietje werd grootgebracht. Marietje over
leed op zeer jeugdige leeftijd waarna hij als enig kind thuis 
opgroeide op de boerderij, die in 1913 geheel werd verbouwd. 
Op 18 oktober 1945 trouwde Jan met Marie Hellegers en 
bouwden zij samen aan een gezin met 9 kinderen op het ouder
lijk bedrijf waar ook moeder Kerkhof Jonkman deel van uit
maakte. Naast zijn baan bij de CAW Deurningen, waar hij 
ruim 40 jaar in dienst is geweest, werd het boerenbedrijf voort
gezet. Een leven van hard werken dat vrucht heeft gedragen 
en waar hij nog van genoot op zijn oude dag. De kinderen en 
kleinkinderen waren hem heel dierbaar. 

Aan de Kerkweg werden melkkoeien gehouden naast varkens 
en kippen. De boerderij was net als voor zijn vrouw Marie zijn 
lust en leven. Vaak waren ze ook in de groentetuin bezig . Oma 
werd door hen samen met liefde verzorgd tot haar 96e jaar. 
Door de jaren heen is pa iemand van eenvoud gebleven met 
een nuchtere kijk op zaken en immer met een humoristische 
ondertoon. Zo leefde hij zijn leven waarin het werk bij de CAW, 
het boerenbedrijf, de noabers en familie een centrale plaats 
innamen. De deur stond altijd open. Pa zei dan ook bij het 
weggaan: " 't wierkomm'n nich vergetten". 
Door zijn oprechtheid en eerlijkheid was hij graag gezien in 
het dorp. In 1977 werd pa geridderd in de orde van Oranje-

Nassau voor zijn verdiensten bij de CAW. Samen met zijn 
vrouw genoot hij van zijn pensioen , van fietsen door de 
natuur en de kleinkinderen. Na een ernstige ziekte van Marie 
kwam hij vanaf 1994 alleen te staan, maar bleef hij het 
middelpunt van de fam ilie. leder kind van hem kreeg zijn of 
haar taak. Zo volharde pa in zijn streven naar regelmaat en 
orde en bleef hij zelf voorop gaan. 

Opa hield de traditie van de jaarlijkse familiefeestjes en ver
jaardagen graag in ere. Bij Jan en Paulien ging hij elke mid
dag warm eten. Pa ging er graag op uit en fietste zolang het 
nog ging. Later deed hij zijn boodschappen met de scoot
mobiel naar het dorp. Als fervente liefhebber van kaarten was 
hij één van de oprichters van de vaste kaartclub in het 
noaberschap. Meer dan 50 jaar werd in de winterdag weke
lijks het buurtleven aan de keukentafel besproken. Tevens werd 
menig uurtje gebruikt voor kaarten met de kleinkinderen. 

Stil genieten kon pa van de natuur om zich heen, zittend op 
de bank achter het huis. Zijn hond Rex die altijd in de buurt 
was, lag dan naast hem. Het weer en het nieuws volgde pa 
van dag tot dag. Hij stond midden in het leven en keek altijd 
vooruit. We maakten hem dan ook niks meer wijs als hij sprak: 
"Ie hebt geliek". 

Na een lichte longontsteking ging zijn gezondheid ziender
ogen achteruit. In de laatste week van zijn kortstondige ziek
bed voelde hij als geen ander het naderende einde komen 
van zijn aardse bestaan. Omringd door kinderen en kleinkin
deren is hij rustig en in tevredenheid gestorven. 

Wij , kinderen en kleinkinderen, leven voort in de goede herin
nering aan jou en zullen jouw voorbeeld blijven uitdragen. We 
willen graag iedereen heel hartelijk bedanken die met ons mee
leefde in deze dagen van afscheid van onze fijne (schoon)vader 
en trotse opa. 

Familie Kerkhof Jonkman 
Kinderen en kleinkinderen 


