
Een kleine herinnering aan 

JAN ROTS 

Hij werd op 5 april 1917 te Vragender onder de ge
meente Lichtenvoorde geboren en kreeg de doop
namen Johannes Theodorus. Hij overleed op vrijdag
avond 14 januari 2000 in het Streekziekenhuis Ko
ningin Beatrix te Winterswijk. De viering ten uitvaart 
vond plaats op 19 januari in de parochiekerk van de 
H. Cafo:tus te Groenlo. In de verwachting van de ver
rijzenis ten leven hebben wij hem daarna te ruste ge
legd op de r. k. begraafplaats te Groenlo. 

Tijdens zijn leven woonde Jan Rots op verschillende 
plaatsen in de gemeente Lichtenvoorde: Vragender, 
Lievelde, weer Vragender, Lichtenvoorde, totdat hij 
de laatste jaren een plaats kreeg in De Molenberg te 

Groenlo. 
Hij zou zijn gehele leven vrijgezel blijven. Je moest 
hem kennen, wat introvert, wilde alles graag zelf doen 
en zei fin de hand houden, maar ook een vriendelijke 
man die je er goed bij kon hebben. Een groot gedeelte 
van zijn leven woonde hij in bij familie en werkt hij 
mee op het land. Dat verklaart ook zijn liefde voor en 
zijn verbondenheid met de natuur. Hij was een buiten 

mens. 

Voor kaarten en bingo liet hij alles staan, want dat 
w~rcn zijn grote hobby 's, en dan wilde hij ook altijd 
winnen. 
Daarbij was hij ook een groot gelovige, die in zijn 
geloven de kracht vond om het vol te houden op zijn 
levensweg. En die kracht heeft hij wel nodig gehad. 
Want ~l vroeg wa.ren zijn lichamelijke krachten op 
v~rbni1kt door shJtage in zijn lichaam, waaraan hij 
ruet geholpen kon worden. Hij moet erg veel pijn ge
leden hebben, maar je hoorde hem daar weinig ove1 
klagen. Hij nam het er gewoon bij . De laatste jaren 
heeft hij het goed naar zijn zin gehad in De Molen
berg te Groenlo. Hij voelde er zich thuis, dankbaa1 
voor de goede zorg en aandacht die hij er mocht ont
vangen. Door een val kwam hij weer in het zieken
huis terecht en dit keer zou hij niet meer thuis komen. 
Zijn leven was volbracht. 
~ij danken onze God voor zijn leven en dat hij in 
z1Jn eenvoud een mens was om van te houden. In het 
v~uwen dat bet goed geweest is, geven wij hem 
uit handen en vertrouwen hem toe aan Gods liefde en 
zorg. Moge de Heer van alle teven zijn dienaar opne
men in zijn heerlijkheid. Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens zijn le
ven en na zijn overlijden, zeggen wij u hartelijk dank. 
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