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Zo plotseling ben je van ons heengegaan. 
Daar heeft niemand ooit bij stil gestaan. 

Je genoot van het leven. 
Bedankt voor alle liefde die je ons hebt gegeven. 

Blijvende herinnering aan 

Jan Zanderink 

Hij werd geboren te Beuningen op 16 november 1929. 
Op woensdag 22 oktober 2003 overleed hij geheel 
onverwachts in zijn woning aan de Mr. 
Dingeldeinstraat 9 te Denekamp. 

Jan groeide op tussen zijn 8 broers en zussen. 
Hij volgde een opleiding aan het seminarie in 
Bergen op Zoom, en zette zijn studie voort op het 
gymnasium in Den Haag. 
Een tijd waarover hij ons regelmatig vertelde, hoe 
mooi die periode wel niet was geweest. 
Eenmaal terug in Twente was hij werkzaam als 
boekhouder in Hengelo. 
In 1953 ontmoette hij Truus Nijmeijer waarmee hij 
in 1959 in het huwelijk trad. 
Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren. 
Na de dood van zijn vrouw Truus in 1996 en zijn 
oudste dochter Francis in 1999 had Jan het moei
lijk om de draad weer op te pakken. 
Dat deed hij echter bovenverwachting. 

Zijn leergierigheid maakte dat hij volledig met de 
tijd meeging. 
Zo wist hij ondanks zijn gevorderde leeftijd nog 
alles te leren over computers en het internet. 
Hij trok er elke dag op uit, zijn vaste looprondje 
door het dorp en was een regelmatige bezoeker 
van buurland Duitsland. 
Hij was altijd in voor een praatje en toonde belang
stelling in andere mensen. 
Jan genoot van zijn werk bij de stichting 
Heemkunde waar hij dagelijks als vrijwilliger de 
administratie bijhield. 
Hij besteedde veel tijd aan zijn kleinkinderen. Eerst 
vaak oppassen, later veel ravotten. 
Hij nam ze dan ook regelmatig mee naar een ijs
café in Nordhorn alwaar hij ze verwendde " mil ein 
grosses eis ". 
" Geef opa Jantje eens een poot" was een van zijn 
bekende uitspraken. 
Ook zijn familie liet hem niet onberoerd. Hij bezocht 
iedereen regelmatig en daar waar hij kon hielp hij 
met de dingen welke binnen zijn vermogen lagen. 

Hij blijft in onze herinnering als een goedlachse 
vader, schoonvader en opa en wij hopen dat hij 
zonder zorgen mag rusten in vrede. 

Bedankt pa voor wie jij was. 
Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven en 
belangstelling na het overlijden van mijn lieve vader, 
schoonvader en opa. 

Fam. van Benthem • Zanderink 




