


IN MEMORIA AETERNA ERIT JUSTUS 
Ps. 111.7 

(Graduale Requiemmis) 

In dankbare herinnering aan 

JAN WITSENBOER 

Hij werd geboren op 2fi januari 1917 te Wilder
vank en trouwde op 4 september 1945 met Sien 
Scholte. Hun huwelijk werd gezei;iend met twee 
zoons, Ton en Henk. Na voorzien te zijn van het 
Sacrament der Ziekenzalving stierf hij in Ensche
de op 11 juni 1982, waarna op 16 juni d.a.v. zijn 
lichaam ter ruste werd gelegd op de Oosterbe
graafplaats aldaar. 

,Jan Witsenboer was een man rijk aan talenten 
naar geest en hart. Hij stelde deze gedurende zijn 
Mi-jarige onderwijsloopbaan in dienst van de 
medemens, vooral van de jeugd. 

Hij verwierf door voortdurende studie aktes op 
talrijke vakgebieden en was o.a. leraar aan de 
mulo in Tubbergen en meer dan een kwart eeuw 
aan het ,Jacobus College in Enschede, waar hij 
tevens conrector is geweest. Zijn taak als leraar 
zag hij niet alleen in het overdragen van kennis, 
met name van de Franse taal, maar ook en vooral 
in het meegeven van geestelijke waarden. On
danks dit alles is hij de eenvoud zelve gebleven. 

Rij al zijn tijdrovende aandacht voor studie en 
onderwijs was zijn gezin toch zijn grote liefde, 
waarvoor hij werkte en waar hij zich thuis voelde. 
Daarom is de korte tijd van zijn pensioen een 
grandioze periode voor hem geworden, waarin hij 
vooral als vader en opa tot volle ontplooiing is 
gekomen. 

Tijdens zijn ziekte en aan zijn sterfbed was het 
samenzijn met zijn vrouw en kinderen een grote 
steun en troost; hij leefde heel bewust naar de 
overgave aan Gods wil toe, getuige zijn laatste 
woorden: ,,Heer kom mij halen". 
Moge zijn werkzaam en gelovig leven voor ons 
allen een lamp voor onze voeten blijven, heel ons 
leven lang. Moge hij zelfrusten in de vrede en de 
vreugde van zijn Heer en God. 




