
Soms horen mensen duidelijk bij elkander. 
Je kunt het zien, die twee dat is een paar. 
De een is wel de één, maar óók de ander. 
Soms horen mensen zichtbaar bij elkaar. 



In liedevolle herinnering aan 

Jan Zoontjes 
Jan is geboren op 11 mei 1931 , aan de Thijweg net buiten 
Oldenzaal , toen nog gemeente Losser. Hij had een fijne 
jeugd in een warm en liefdevol gezin met zijn vier broers en 
zes zussen. Hij was de op één na oudste. 
Op zijn veertiende ging hij werken bij de Oldenzaalse 
textielfabrikant Molkenboer. Ondertussen ging hij naar de 
avondschool en sinds midden jaren vijftig gaf hij les aan 
de LTS, nu Twents Carmelcollege, locatie Potskampstraat. 
Dit heeft hij zijn hele loopbaan met veel enthousiasme en 
toewijding gedaan. Hij voelde zich in het bijzonder betrokken 
bij leerlingen die om uiteenlopende redenen speciale zorg 
en aandacht nodig hadden. 
In 1960 trouwde hij met Riet. Ze kregen vier kinderen : 
Robert, Richard, Huub en Mariël. 
Jan vormde samen met Riet de basis voor een warme en 
liefdevolle omgeving waarin de kinderen konden opgroeien. 
Hij hield van gezelligheid en geheel volgens familietraditie 
stond de koffie altijd klaar. 
Zijn grote passie was het Plechelmuskoor, waar hij als 
kind al in het jongenskoor heeft gezongen en later in het 
herenkoor. Hij zong graag Gregoriaanse liederen in de 
St. Plechelmusbasiliek. Ook heeft hij zich lange tijd actief 
ingezet voor het stadsjongenskoor van de basiliek. Andere 
hobby's waren fotografie en de moestuin op de Tankenberg. 
Jan had een groot gevoel voor humor. Zo trad hij bijvoorbeeld 
op als buutreedner bij speciale gelegenheden op school. De 
humor nam hij gelukkig ook mee naar huis. Dit maakte van 
hem een hele leuke vader. 
Samen met Riet genoot hij enorm van de vakanties met de 

caravan, fietstochtjes en andere leuke dingen die ze samen 
konden doen. Hij was erg dol op de kleinkinderen. 
In 2005 begonnen bij hem de medische problemen waardoor 
hij steeds meer moest inleveren. Ook Riet werd steeds meer 
hulpbehoevend. Indrukwekkend was hoe hij met veel liefde 
en toewijding de zorg voor haar op zich nam. 
In mei 2010 waren Jan en Riet vijftig jaar getrouwd. Dit 
hebben ze samen met famil ie en vrienden mogen vieren 
met een receptie . 
Zijn verdriet was groot toen Riet eind 2010 moest worden 
opgenomen in het verpleeghuis. Hij bezocht haar dagelijks 
trouw. Jan keek uit naar de gezellige zondagmiddagen, 
waarop Riet en de kinderen thuis waren in de Voltherstraat. 
Twee jaar geleden werd bij hem hartfalen geconstateerd 
waardoor hij in korte tijd veel moest inleveren . Sinds Riet 
op 6 juni 2013 overleed was hij intens verdrietig . Hij genoot 
zeker als er mensen om hem heen waren , maar eigenlijk 
wilde hij het liefst gewoon bij haar zijn . 
Op zondagochtend 20 oktober is hij vredig ingeslapen. Op 
zijn eigen plek, thuis. Hij is weer bij zijn geliefde Riet, die hij 
zo miste en waar hij zo intens naar verlangde. Dat ze nu 
weer samen zijn is voor ons een grote troost, nu we verder 
moeten leven zonder "thuis". 
We herinneren Jan als een bijzonder en betrokken mens en 
een lieve en zorgzame vader, schoonvader en opa, die altijd 
voor iedereen klaar stond . We zullen hem enorm missen . 

Voor alle blijken van medeleven en belangstelling bij het 
afscheid van Jan bedanken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 
Oldenzaal , oktober 2013 


