
Bij arbeid van vroeg tot laat 
valt het immer op, 

dat allen zien het resultaat 
maar niemand ziet de schop. 

t 
In dankbare herinnering aan 

Johannes Adrianus van Marwljk 

echtgenoot van 

Maria Johanna Ammerlaan 
Hij werd geboren op 18 september 1920 te 
Stompwijk en overleed onverwacht op 7 novem
ber 1997 te Denekamp. Op 12 november 1997 
hebben we hem voor het laatst in ons midden 
gehad tijdens de viering van de heilige 
Eucharistie In de St. Nicolaaskerk te 
Denekamp, waarna we hem begraven hebben 
op ons parochieel kerkhof. 

Hardwerkend, altijd vrolijk en fluite~d. met pet 
op en klompen aan, zo zullen wij Jan van 
Marwijk in onze herinnering houden. Op ~2 
februari 1949 trouwde hij met Maria 
Ammerlaan. Zijn vrouw betekende alles voor 
hem. Ze was voor hem "het zonnetje in huis:· 
Heel veel hield hij van zijn vier kinderen, voor 
wie hij een zeer zorgzame vader was en voor 

wie hij alles deed. Gek was hii met zijn kleinkin
deren. HIJ genoot als ze op bezoek waren en 
maakte graag grapjes met ze. Hij was een hele 
lieve opa. . lf 
Jan was een tevreden mens, die voor z1chze 
niets vroeg. Altijd stond hij voor een ander klaar. 
Het grootste gédeelte van zijn leven hee~ hij,!n 
de tuinbouw gewerkt. Als kweker zocht hij altijd 
naar iets nieuws. Zo was hij de eerste asperge
kweker van Twente. Het heeft hem pijn g~aan 
toen hij zijn eigen kassen in N?ord ,oeurnmge~ 
moest verkopen. Na zijn pensionering heeft hij 
nog een groot aantal jaren samen met z11n 
vrouw van het leven mogen genieten. Meer t!jd 
had hij nu ook voor zijn grootste hobby, het vis
sen. Het leven van Jan heeft in het te~en 
gestaan van het geloof. De kerk was hem d1~r
baar en in het gebed kon hij zijn dankbaarheid, 
maar ook al zijn zorqen en vra~en aan God 
kwijt. Nu hij gestorven 1s bidden w1 , dat G!Jd. op 
wie Jan zijn hele leven gebouwd eeft, zich nu 
aan Hem als de Leveni:fe maQ openbaren en 
dat Jan bij Hem thuis mag zijn gekomen om 
daar, na een arbeid- en zorgzaam leven, te rus
ten in vrede. 
Jan, Papa, Opa, bedankt voor alles, we zullen 

je nooit vergeten 1 
Wib' danken u allen hartelijk voor uw medeleven en uw 
ge ed na het overlijden van mijn innig geliefde man, 
onze altijd zorgzame vader en opa. 

Rie van Marwijk • Ammerlaan 
kinderen en kleinkinderen 


