


Jan Baake 
Echruen< ~ van F·e· !>oo •. e- Hoitkomp 

Jon wer1 geboren op ~6 augustus 'Q30 rn Delden. 
H11 oveneed onverwacht op I 8 jum 2004 No een 
gezongen uttvoott 1r1 de H Blnstus<erk hebben wij. 
hom op 23 juni to tuste gelegd op het R.K. KeM1o 
in Delden. 

Jon. Mtjn lieve MOn, onze li1ne voeler, schoonvader 
en gezellige opo op wie w1j oliemooi zo ·rots Zijn. 
Po wos levensgerneler, zorgzoom en een ho1de 
werker. 73 .Joor 1org had l•ij nog zoveel pionnen 
Po stond o.:.ld klaar voor onderen en wos ook het 
lie'st me: onderen. 
Het molto wos. s avonds een verr, 's och:ends een 
ver • .. GeeP poespos. geen franje Zijn zorgen deel
de ln1 n1el met morno en ons, want hij wildt3 sletk 
Z '" Ook voor OIT'O stond 1'11 Ohljd klaar :>a rootde 
je noorr klagen. " 
Jon wos oi:,,d gastvrij. Sr,pt. bctrOtMboor. Zo wos 
het :oen hij begon met ZIJn zaak aan de 
Pepetkompweg beg.n jaren zes"g. vanuit de huis
kCJmer Zo ·.-vos het non de longesllo~t. woo1 wtt z;lr 
opgegroeid en grootgeb10d I fn zo wos het tot de 
laatste 1o~en ·oe oon de f.Aolcnstrool. .:.fsprook 1s 
afspraak. 
011ekw?rl jnor geleden hebben Jon en fien nog 
groots t•un vee1tiujorig huwelijk gevierd. Door wos 

ook ol'e reder voor· hoewel po het 'lOOII ze merk 
te e oor o les dot hij hortslioJe trots wos op ZIJ'l 
gcz;n 
Àls man als vader, schoenvader en opo IS hij altijd 
goed voor ons geweest. Hij st,fT'ulee•de ons olt,jd 
om 1-e• beste n ons boven te ho er Door z, r 
oprechtheid. bcsc:.heicieo~ d en hur'lO~ was hr1 e:..n 
vr1end voor velc!l. 
Po heek ons geleerd zclfstand1g te zijn zools hij dot 
was en te k1ezen voor kwalite•t Vostbetodc:'l en con 
sequent Wont e mookl of woo• je cr:r be!:lint. 
Zo 11eef. h11 ook somen f"let memo Elel:ro EGale rot 
een sJcces gemaakt 
Po, wij z,jn verdrietig en zuller je verschrikkelijk mis
sen. tv.c;or je was geen man voor een lijdensweg. 
Wit heober· vele moo1e ~er nner•ngen oon vele 
l"l007 rnamerten met jou w·, zu' wf' goed zorgen 
vcxx elkoor zoals 1 dot ook o1r1d voo' ons flebt 
geooor Pa. we zin trots op je Bedankt. 

Vr:x>r o 'es wot u voor jon heeh betekend en voor het 
medeleven en de be'ongste!J·rg ro zr1n overltjden, 
oon<en w'l u horteli·,;. ;iet rs voor ons ec'l grote 
steun. 

F.er Boc~e 1-fo'•komp 
Germd er El er lorcine en M1tcrel 
f-lanst 
Morjon en Poul Berend en Fenne 
Hans en Korien. Merle 
Bos en Donrèllo 


