
Dankbare herinnering aan mi1n lieve man, 
zwager en oom 

Jan Pol 

Hij werd op 18 mei 1923 te Almelo geboren en 
door de doop opgenomen 1n de H. Kerk met de 

namen Johannes Marinus. 
Op 8 april 1948 verbond hij zich voor het 

leven met Oine Schrooien. Na een gelukkig 
huwelijk van ruim 48 jaar werd hij 

ongeneeslijk ziek en na enkele weken 
overleed hij, gesterk1 door het Sacrament der 

Zieken, in het ziekenhuis te Enschede op 
11 september 1996. 

Na een gemeenschappeh1ke Eucharistieviering 
hebben w11 de 17e d.a.v. afscheid van hem 

genomen en zijn lichaam aan de aarde 
toevertrouwd 1n geloof dat ook hij door de 

goede God geroepen is om eeuwig te leven. 

De mens wikt, God beschikt. Nog geen maand 
geleden namen Jan en D1ne als eerste bewo· 
ners van de Antoniushof daar hun intrek om er 
hopeli1k nog een aantal fijne 1aren te mogen 
doorbrengen met al de andere bewoners. 

Het waren helaas voor Jan maar tien dagen 
toen hij reeds afscheid moest nemen van zijn 
lieve vrouw die hem tot het laatst heeft bijge
staan. Acht en veertig jaar lang hebben z11 hef 
en leed gedeeld en werk1en zij vele 1aren sa
men in Enschede 
Het z11n voor hen onvergetelijke jaren geweest 
waann zij steeds dichter naar elkaar toegroei· 
den, ondanks het gemis van kinderen. Maar 
hun onderlinge liefde was er met minder om. 
Naast de zorg en belangstelling voor elkaar 
bleef er ook altiJd een sterke band met de we· 
derz1jdse familie en bekenden. 
Vanuit een diepe geloofsovertuiging leefde Jan 
als een eenvoudig mens. zonder ophef of ge· 
wichtigdoenenJ. 
Lieve man, wat jij voor mij geweest bent staat 
onuitwisbaar in mijn hart gegrift. Voor alles wat 
jij voor mij bent geweest dank ik je oprecht har
telijk. Ondanks het grote verlies van je heen· 
gaan dank ik toch de goede God dat Hij je voor 
meer lijden heeft gespaard. 

Rust 1n vrede. 
H Maria, H. Antonius, wees onze voorspraak. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens 
de ziekte en na het overlijden van miJn man 
dank 1k u oprecht 

Olne Pol - Schrooien 


