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Lieve Jon. po en opa. 

Je werd geboren in de Knik te Denekamp. No de 
lagere schooltijd volgde jij een opleiding tot 
timmerman, een beroep waarin je je helemaal kon 
uitleven: jouw werk was je hobby. 
In de zomer van 1959 ontmoette je Morielje Mentink. 
waarmee je op l 6 november 1965 in de 
Plechelmusbosiliek Ie Oldenzaal bent getrouwd. 
Jullie zijn toen gaan wonen in het door jouw 
zelfgebouwde huis in de Knik te Denekamp, waar 
ook de drie kinderen werden geboren.In 1976 zijn 
we verhuisd naar het Nuttersvoetpod in 
Ootmarsum. waar het gekochte huis helemaal 
opnieuw door jou werd veranderd en ingericht, 
want stilzitten was er voor jou niet bij. De hele dog 
was je bezig met het maken van allerlei dingen: van 
tafels tot kozijnen kwamen er uit jouw werkplaats, 
want alles wat je zog. kon je maken. 

In 2000 werd er voor de tweede keer verhuisd. nu 
naar Groot Agelo en ook door toverde jij het 
gekochte huis om in een prachtige woning voor ons 
tweeën en voor Sander en Marloes. 
Wij, Raymond en Judith, Patrick en Nienke hadden 
ook niet te klagen. want ook voor ons heb jij heel 
veel werk verzet en daarvoor zijn wij je ontzettend 
dankbaar. 
Je was niet alleen moor aan het werk, want samen 
gingen jullie vaak op vakantie; werd er bijna 
wekelijks uren gefietst; jarenlang waren jullie op 
donderdagavond voste bezoekers van het 
zwembad in Denekamp en je kon intens genieten 
van je vier kleinkinderen. 
Je was ook altijd zeer geïnteresseerd in wat je 
kinderen overdag allemaal mee hadden gemaakt. 
Je wilde graag op de hoogte blijven van wat er in 
de wereld gebeurde en vond het leuk om hier met 
ze over te praten. Dit zullen we zeker gaan missen. 
Jan, pa en opa, wij konden. tot onze grote spijt, 
geen afscheid van jou nemen, maar willen je 
nogmaals danken voor alles wat je voor mij, de 
kinderen en kleinkinderen hebt gedaan. 

Jon, een man, vaderen opa om nooit te vergeten. 

Morielje Belderink-Mentink 
Raymond en Judith, Madelon 
Patrick en Nienke, Ties, Maud en Ole 
Sander en Marloes 

Wij donken u voor de belangstelling en steun no het 
plotselinge overlijden van Jan. 


