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Ons vader werd geboren op 17 februari 1916 als 
oudste zoon uit een gezin van zes kinderen. Trouwde 
op 10 mei 194 7 met Marie Kortink, werd vader van 

twee kinderen en zeven kleinkinderen en overleed op 
3 december 1997. 

Hij was een marl<ante man die al ZlJn mogelijkheden 
en kwaliteiten benutte om het leven glans te geven. 

Belangstellend was hij voor alles wat om hem heen 
gebeurde. De gezondheid, de studie en het werk van 
zijn kinderen, kleinkinderen en hun aanhang volgde 
hij intens. Hij glunderde en genoot als alles goed 
ging Dat mocht dan ook iedereen weten. Maar als 
het niet goed ging, mopperde en klaagde hij even 
overtuigd om zijn bezorgdheid Hn uitweg te geven. 
Via de krant. de radio en de t.v., maar vooral ook 
door dat praatje met al die mensen die zijn pad kruis
ten, wist hij wat er leefde. 
Zo vormde hij zijn mening en die stak hij dan niet on
der stoelen of banken. Dat leidde tot boeiende ge
sprekken en soms heftige discussies. 
Van elk moment en elke gelegenheid maakte hij het 
hoogtepunt van zijn leven. 

Zó mooi was de tum nog nooit geweest en zó mooi 
had het koor nog nooit gezongen, maar ook zó veel 
rotzooi had de wereld nog nooit gekend. Niets was 
oppervlakkig of grauw. Elke ervaring was er een vol 
kleur en vuur. Het was nooit saai met hem. 

Behulpzaam was hij. Voor familie, vrienden en be
kenden. Er zijn veel tuinen die zijn stempel dragen. In 
Lonneker, Enschede, Haaksbergen, Neede en 
Venray. En van de groenten die hij verbouwde heb
ben velen kunnen genieten. Heel Twente reisde hij af 
om voor iemand van ons en natuurlijk ook voor zich
zelf kippen, konijnen of blkoenen te halen. De laat
ste jaren hebben vooral de buren van de Dorpsstraat 
van zijn hulpvaardigheid kunnen genieten. En hij 
voelde ZJch ruimschoots beloond met dat 'ach Johan 
wat heb je dat mooi gedaan'. Dat was voor hem 
meer waard dan duizend gulden. 

Genoten heeft hij ook. Op feestjes, tijdens vakanties 
of op zondagochtend thuis. Als er mooie muzielc op 
de radio was en hij samen met moeder in de kamer 
zat. Een borreltje voor het eten en dan praten met el
kaar Over de kinderen en kleinkinderen, de buurt, de 
familie en de wereld om hem heen. 

De grote belangstelling m de afgelopen dagen heeft 
ons allemaal goed gedaan. Het is voor ons een sti
mulans om in zijn geest door te gaan. Daarom is hij 
niet dood, maar leeft voort. 

Marie Kortink 
Gé, Els en kinderen 
Ine, Wim en kinderen 


