
• In dankbare herinnering aan 

Jan Beernink 
(Johannes Franciscus) 

Jan werd geboren op 19 september 1930 te Losser (Noord
Berghuizen). Hij en zijn tweelingbroer Marinus groeiden samen op 
als de jongsten in een gezin van zes kinderen. Jan trad in de 
voetsporen van zijn vader en zocht zijn werk in bos en hei. Op 30 
mei 1963 trad Jan in het huwelijk met Marietje Olde Rikker!. Geheel 
onverwacht overleed hij op 28 juli 2000 en op 1 augustus hebben 
wij in zijn Drieëenheidskerk te Oldenzaal afscheid van hem 
genomen, waarna we hem hebben begeleid naar het crematorium 
te Usselo. 

Jan - Jan van 'Schuurboer '- was een bekende figuur aan die 
Denekamper bult: een eenvoudige 'boswachter, recht door zee met 
zijn - soms droge - humor, wars van alle ruzie en onenigheid, met 
veel aandacht en trouw samen met Marietje, en dat al ruim 37 jaar .... 

Jan - als echt buitenmens - was als het enigszins kon in de 
buitenlucht. Ook in 'opa's bos' was hij vaak te vinden, en van bos 
en natuur wist hij veel te vertellen. Ook in de auto -achter het stuur
kon hij genieten van wat er links en rechts te zien was, en hij zag 
heel veel, en zijn medepassagiers werden wel op de hoogte 
gehouden .... 

Jan was heel graag samen met kinderen. Met zijn eerste neefjes 
(net na de oorlog) ging hij met trekkar of voorop de fiets konijntjes 
kijken, en de laatste jaren konden ze grasmaaien van hem leren. 
Kinderen waren altijd welkom .... 

Jan ging graag met een 'zoete inval' zijn broers en zussen bezoeken. 
Meestal bracht hij wel iets mee van land, tuin of bos, en hij kwam 

dan ook altijd even hun tuin, land of bomen 'inspecteren', kijken hoe 
het er allemaal bijstond, en hij wist meestal de eerste rijpe vrucht 
te vinden, maar ook de allerlaatste .... 

Jans grootste hobby was wel het kaarten, en soms twee-, driemaal 
per week kon hij alles opzij zetten voor dit spel, want er moest 
'bijverdiend' worden. Menig kaarttoernooi voor de missie kon op 
hem rekenen. En daarnaast hield hij via krant en televisie alles bij 
over natuur en sport .. .. 

Jan was gelovig en vol eerbied voor de mooie schepping. 'De 
zevende dag' was voor hem de dag van rust: eerst in de kerk de 
'accu opladen' en dan genieten - samen met Marietje - van de 
zondag thuis of buiten in de natuur .. .. 

Jan was gehandicapt door zijn hartprobleem, sinds Kerstmis 1972, 
maar zijn hart zat altijd op de goede plaats. Met zijn opgewekte en 
optimistische karakter bleef hij genieten van het leven, en klagen, 
nee dat hoorde niet bij hem .... 

We zullen Jan missen, zijn zorg en aandacht, zijn 'zoete inval', zijn 
rake opmerkingen .... 
We willen Jan danken voor wie hij was, een mens om van te 
houden .. ... 
We bidden en geloven dat Jan op een andere wijze ons nabij zal 
blijven .. .. 

Jan, bedankt .. .. 
En rust maar ... . 

Voor uw blijk van medeleven betoond na het overlijden van mijn 
lieve man, onze broer, zwager en oom, danken wij u hartelijk. 

Marietje 
Familie Beemink 
Familie Olde Rikker! 


