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Men moet niet treuren om wat er niet meer is. 
maar zich verheugen dat heter is geweest. 

Jan werd geboren op 20 november 1922 als eerste kind van 
een gezin met negen kinderen. 
Hij groeide op in Lonneker op een boerderij. Na de lagere 
school ging hij als dertienjarige werken in de textielfubriek 
van zijn woonplaat~. 
Aan het begin van de tweede wereldoorlog ontmoette hij 
Marietje Molthof. I Iun kerkelijk huwelijk werd in de Sint 
Plechelmuskerk te De Lutte voltr0kken op 22 september 
1949. 

Na 1945 is hij gaan werken als douanier aan de grens in 
Buurse. Daar werd zijn eerste zoon Jan geboren. Later in 
Hengelo volgden zijn dochter Lenie en zoon Hans. 
Hij wilde dat zijn kinderen een goede toekomst hadden en 
maakte ze enthousiast voor school en hielp ze bij het 
huiswerk. 

Veertigjaar is hti in dienst geweest bij de rijksbelastingen. 
Als deurwaarder en later als chef was hij in de regio Hengelo 
en Almelo medeverantwoordelijk voor de inning van 
belastingen. Naast zijn gezin en zijn werk was hij actiefin 
talloze besnuen van verenigingen, zoals de Algemene Rooms 
Katholieke Ambtenarenbond, de Sint Vmcentius vereniging 
en Indoor Twente. 

Als deskundige op bela~-tinggebied hielp hij vooral in de 
maanden maarten april vele mensen met het invullen van de 
aangifte formulieren. Onbaatzuchtigedien.51baarheidaanzijn 

medemens was een belangriJ1<e levensvisie voorhem,h~ 
hij graag overdroeg aan zijn kinderen. 

De geboorte van de kleinkinderen Barbara, Carolien, 
Frank en Monique vond hij geweldig. Zijn kinderen en 
kleinkinderen, maar ook vele anderen konden altijd bij hem 
terecht Zijn liefde voor dieren ontwikkelde hij verder samen 
met Hans. Naast vele dieren stonden paarden uiteindelijk. 
centraal. Alle kleinkinderen leerde hij die liefde voor dieren. 
Ze leerden van hem paardrijden en dat stimuleerde hij op zijn 
eigen weiland. 

Bij belangrijke momenten in het leven bad hij tot God om 
kracht en bescherming voor zijn allerliefäte vrouw, zijn 
kinderen en kleinkinderen. 

Wetende dat het verlies van moeder hem zwaar viei prijzen 
wij ons gelukkig in ons geloof, dat hij sinds 2 augustus 
2007 herenigd is met haar. 

Bed an kJ vader. voor wat je voor ons hebt betekend. 

Uw hartelijkheid en medeleven na het overlijden van on7.e 
lieve vaderen funtastische opa, hebben ons goed gedaan en 
~t. 

Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank. 

J<m en Cees, Lenieen Peter, Jlans en Margret 
en kleinkinderen 




