


Ter nageóacnten1s aan 

Jan Wilthuis 

gestorven op 23 JU 2003 om 18.00 uur 1n het zieken
huis in Hengelo en begraven op 28 Juh op het kerkhof 
van de St. Plechelmuskerk in Deurningen. 
Jan werd 1n Hasselo geboren op 19 december 1927 
in een ijskoude nacht. als tweede kind 1n het grote ge
zin van Herman W1 thuis en Johanna Kotte. Op hun 
mooie boerderij groeide hij op en vanuit z1in Jeugd is 
de hefde voor het boerenbedrijf ontstaan. Jan vertelde 
vaak over hoe het vroeger was hoe h• met Miny, z1J0 
oudste zus. naar sehool l1ep: h1J verlegen en Miny die 
de kastan1es voor hem uit het vuur haalde. Hoe de 
boerdenJ afbrandde en weer werd opgebouwd. Over 
de Tweede WereldOO/'log en de Duitsers die kookten 
op de deel over de zoeklichten en de vliegtuigen. 
Jan zocht z11n werk gerelateerd aan het boerenleven. 
Hij werd melkinstructeur en werkte later op de melkfa
bnek en 1n de veevoederindustrie. 
In de jaren 50 'eerde hij Anna Aarrnnkhof kennen. Z1J 
trouwden op 7 november 1961 en woonden met veel 
plezier in hun huis met een prachtige tuin aan de 
Borgmanweg 1n Deurn,ngen Jan en Anna werden de 
trotse ouders van Annecleta en Parnéla. Later maakte 
Seeiie ook deel uit van hun gezin. 
De verbondenheid met de boerderij bleef als een rode 
draad door Jan's leven lopen. H11 kwam er vaak en 
was geinteresseer::l in de ontwikkelingen. Regelmatig 
was hij te vinden aan de keukentafel b1J Herman en 
Anneke; heel wat zaken zijn daar de revue gepas
seerd. Jan werd ziek 1n de tachtiger Jaren. Z11n longen 
b eo<en zin zwakke plek. Hij kon Zljn werk met meer 
d.oen en zocht andere bezigheden. In die tiJd kwamen 
z11n talenten heel duidelijk naar voren. Jan was een 

mensenmens. Sociaal, zorgzaam en attent, altijd 1n 
voor een praatie met iedereen. Zijn werk voor de 
krant bracht hem met veel mensen in contact en met 
velen van hen heeft h J een warme relatie opgebouwd. 
Later werkte hiJ voor In Pace. Dat was ZiJn paSS1e. H11 
was zo gelukkig. Zeker ook omdat zijn dochters zich 
settelden. trouwden en de kleinkinderen werden ge
boren. Jan genoot van wat het leven hem bracht. Dat 
z11n gezonohetd hem steeds vaker parten speelde 
heeft ertoe geleid dat Jan samen met Anna in 1999 
de moeilijke beslissing nam hun huis te verkopen. Zij 
verhuisden in juli 2000 naar de Isaac da Costastraat 
in HengelO. In de bungalow voelde Jan zich vanaf de 
eerste dag op z11n gemak. H11 bouwde fijne vriend
schappen op in de buurt en leefde mee met het wel 
en wee in hun nieuwe straat. 
Aan kle ne dingen was te merken dat Jan acl"'teru t 
ging. HiJ probeerde dat met te laten merken en met 
hulp van Anna kon dat ook. Maar op de ochtend van 
23 jul 2003 was Jan zo benauwd dat hij naar het 
ziekenhuis ,s gebracht Z.Jn klngen waren op. zei de 
dokter. Jan voelde dat het niet meer ging. Hij w lde 
nog zo graag. Nadat hij het Sacrament van de 
Ziekenzalving heeft ontvangen is Jan in het bijzijn van 
fami ie rust,g heengegaan. 

Wij bedanken u voor uw belangstelling en aanwezig
heid en vragen u Jan in uw geb<lden te herdenken 

Anna Wilthu,s-Aarrnnkhof 

Annecleta Wilthuis en Frans Masselink, 
Annemijn, Koen en Isabel 
Pamèla en Dav,es Thornas-Wilthu1s. B1sa en Susan 
Joseph1on en Henk Jansink-Aarninkhof, //one en Rolf 




