
t 
Je had nog zoveel plannen 

Je wou nog zoveel doen 
Het is voorbij 

Het hoeft niet meer 
't Is niet dan, maar toen. 

Dierbare herinnering aan 

Jan Oosterbroek 
Echtgenoot van Siny Bulthuis. 

Jan werd geboren op 24 mei 1935 in "Wewwelstad" 
als oudste zoon in een gezin met 7 broers en zussen. 
Jan overleed plotseling op 22 augustus 2003 , thuis, 
in zijn geliefde de Lutte. Wij hebben afscheid 
van hem genomen tijdens de uitvaartviering op 
26 augustus in de Plechelmuskerk waarna de 
crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden in het 
crematorium te Almelo. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven na het overlijden van mijn man, onze 
pa en opa. 

Siny Oosterbroek - Bulthuis 
Edwin & Jolanda 
Niels, Tessa 
Patrick & Mariëlle 
Daan 

Jan groeide op, op de boerderij waar zijn liefhebberij 
voor dieren en planten ontstond. In 1963 trouwde 
hij met Siny en werden er 2 zoons geboren. Edwin 
en Patrick. Hij werkte jaren als machinemonteur, 
zijn werk was zijn lust en zijn leven. Ook na zijn 
pensioen ging hij als het nodig was nog graag ' op 
karwei ' . Zijn grootste hobby waren zijn paarden. 
Dat begon toen Edwin op zijn zevende jaar ging 
pony rijden. Later volgde ook Patrick en kwam 
Jolanda bij ons rijden. Vele zondagen werden door
gebracht op het concoursterrein. Een tijd waar het 
hele gezin, maar vooral pa enorm van genoot. Pa 
vond het prachtig dat hij naast zijn zoons later 
Jolanda en Mariëlle als schoondochters had. Samen 
met ma ging hij graag op reis, het regelen en plan
nen kon je gerust aan hem overlaten. De avond 
voor zijn plotselinge overlijden was hij nog bezig 
een reis te boeken .. . 
Pa was enorm trots op Niels, Tessa en Daan, zijn 
kleinkinderen. Ze kwamen vaak bij pa en ma over 
de vloer; oppas-opa! Pa had zo zijn kwaaltjes maar 
liet niemand merken dat er iets aan de hand was. Pas 
geleden zei hij nog: "Ik heb oons pa oawerleawt" . 
Vrijdagmorgen vond ma jou, overvallen door de dood. 
Voor ons allemaal totaal onverwacht maar toch is 
dit wel 'jouw manier' . Ziek zijn of klagen dat was 
niets voor jou. We zullen je vreselijk missen en 
zullen nog vele herinneringen aan jou· ophalen. Ver
geten doen we je nooit.. 


