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Waar iedere bloem en plant 
Getuigde van jouw zorgende hand. 
Al je liefde heb je ons gegeven, 
Met die herinnering zullen we verder leven. 

Dankbaar gedenken wij 

Johannes Gerardus Slinkrnan 
Jan 

echtgenoot van 

Hendrica Maria Johanna Slinkman-Wichers 

Hij werd geboren op 15 augustus 1923 te Lettele. 
In het Geertruidenziekenhuis te Deventer ont· 
ving hij tijd ig, temidden van zijn dierbaren. de 
Heilige zalving der Zieken, en stierf hij woens
dagmiddag 4 november 1998. 
Voor hem werd op zondagavond 8 november de 
avondwake gehouden. Op maandag 9 november 
hebben wij afscheid van hem genomen tijdens 
een plechtige uitvaartdienst in de H. Nicolaas
kerk te Schalkhaar. 
Daarna hebben we hem begeleid op zijn laatste 
tocht naar Crematorium Stcenbrugge te Diepen
veen. 

Uw blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve man, onze pa en 
opa, zijn ons tot grote steun gewcc!>t. 
Onze oprechte dank hiervoor. 

Riek. kinderen en kleinkinderen. 

Zijn meeste arbeidsjaren sleet hij als "roker" van 
worsten bij Hunink, later bij Stegeman. 
Kenmerkend was zijn fluitje. Hoorde je iemand 
fluiten dan werd er al gauw gezegd: daar komt 
Jan Slinkman aan! Hij was altijd opgeruimd en 
niemand klopte tevergeefs aan zijn deur. 
Tuinieren was één van zijn grootste hobby's; Jans 
"groene vingers" maakten dan ook overuren. 
Jarenlang verzorgde hij de collecte in de kerk te 
Joppe. Een groot deel van zijn vrije tijd besteedde 
hij aan zijn kinderen en kleinkinderen. Zelfs tij
dens zijn ziekte stond hij erop dat hij zijn steen
tje bijdroeg aan het klussen in hun nieuwe wo
ning te Schalkhaar. 
Al was de wil aanwezig, zijn lichaam liet hem 
daarbij wel eens in de steek. 
Gelukkig heeft hij nog een mooie tijd mee mogen 
maken, samen met ma, in hun nieuwe behuizing, 
waar hij zo naar uit heeft gekeken. 
We zijn dankbaar dat wij zijn vijfenzeventigste 
verjaardag met al zijn vrienden en familieleden 
hebben mogen vieren. 
We hebben hem gekend a ls een man met een 
ijzersterke vechtersmentaliteit, die tot het laat
ste moment heeft gestreden en zijn leven stil en 
ingetogen leefde. Zo zal hij in onze herinnering 
voortleven. 


