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In dankbare hennnering aan 

JAN KOLE 

echtgenoot van Diny Kole - Hofstede 

weduwnaar van Corrie Kola - Robbe 

Hij werd geboren op 26november1916 te Hergelo (0.) 
en overleed op 24 oktober 1992 te Hengelo (0.). 
We hebben afscheid van hem genomen op 28 o~tober 
na een gezongen u1tvaartm1s 1n de paroch1ekerl< van de 
St. Lambertus te Hengelo (0.) en hem daarria begeleid 
naar het crematonum "Enschede" te Usse·o. 

Toch nog onverwacht ging hij van ons heen om het 
tijdelijke met het eeuwige te verwisselen. Z1Jn leven en 
persoon bli1ven we in dankbaarheid gedenken, want hiJ 
betekende veel voor ons. Op de eerste plaats was h11 een 
zorgzame man, vader en opa. Dat stond bij hem voorop. 
Naast de dagelijkse drukte van het hotelleven vond hij 
tijd om regelmatig een werk van barmhart;gheid uit te 
oefenen. Als drager van St. Lodewijk hielp hij mee de 
over1edenen van de parochie een passende uitvaart te 
bezorgen. 

Met grote inzet heeft hij dit werk 48 jaar lang volbracht 
vanaf 1944. De lambertusparocliie zal hem hiervoor 
altijd dankbaar blijven. Vader was opgewekt van aard en 
bezat een flinke dosis humor waarmee h11 veel dingen 
wist te relativeren. Wat we met zekerheid mogen 
vermelden IS het feit dat vader zeer gelovig was. Hij 
bezat een innerlijk vertrouwen op de goedheid van God. 
Dikwijls stapte hij even de kerk binnen om een kaarsje op 
te steken voor allen die hem lief waren. De ongemakken 
van het leven zijn hem niet gespaard gebleven. Vanaf 
1979 kreeg hij te kampen met een langdurige ziekte, 
waarmee hij in het begin nog redelijk wist te leven, maar 
in 1992 moest hij opnieuw een operatie ondergaan. 
Daarna ging het bergafwaarts met hem totdat hij 
afsche 1d van dit leven moest nemen Moge hij thans 
worden opgenomen in het Licht van Gods eeuw·ge 
uefde en vanuit de hemel voor ons een goede 
voorspreker blijven. 

Hif ruste in vrede. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
opa, zijn wij u erg dankbaar. 

Diny Kola-Hofstede 
Kirideren en kle1nk1nderen. 


