


'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Jan Busscher 
echtgenoot van Annie Colderink 

Hij werd geboren op 4 januari 1924 in de 
gemeente Losser. Na een kort verbliJf samen 
met Annie en familie in Denemarken is hij op 
15 september 1994 na thuiskomst plotseling 
overleden in ZIJn huis aan de Koppelboerweg. 
Wij hebben van hem afscheid genomen tij
dens een Eucharistievienng m de Dneëenhelds
kerk te Oldenzaal, waarna we hem begeleid 
hebben naar het Crematorium in Uselo. 

Jan is 32 lange jaren boordwerktuigkundige 
geweest bij onze Nationale Luchtvaartmaat
schappij, de K.L.M. 
Zoals hij vanuit zijn vak zeer nauwkeurig 'kis
ten' kon aan voelen, zo was hij ook bezig met • 
mensen . 
Jan was vol zorg voor zijn vrouw, voor zijn 
zonen René en Marcel, voor zijn schoondoch
ters en de vijf kleinkinderen. 
Zoals hij ook zorg kon hebben voor mensen in 
verre landen. Hij sjouwde er pakjes voor mee 
en velen in de ontwikkelingslanden konden op 
hem rekenen. Voor de stewardessen aan boord 
was hij een ware vader-figuur. Zo deed Jan 
zijn werk; plichtgetrouw, eerlijk en rechtvaar-

dig. Hij had weinig pretenties. Bescheiden
heid stond hoog in zijn vaandel geschreven. 
Jan heeft een zwaar beroep gehad. Een ver
antwoordelijke functie, waarbij het tijdsver
schil in de verschillende werelddelen soms 
fnuikend werkte. 
Gelukkig was er thuis volop gelegenheid tot 
ontspanning. Hij had zijn duiven en ziJn tUin, hij 
hield van een eerlijke jacht en ging samen met 
Annie graag op reis. 
Aan dit werkzame leven is zo plotseling een 
einde gekomen. We kunnen het niet begrijpen. 
Jan stond heel gelovig in dit leven. ZiJn ge
loven stond in het teken van 'daden-stellen'; 
een christelijke opdracht. 
Wij weten, dat hij bij God is. Wij blijven hem in 
herinnering houden. In onze verhalen en zeker 
in eigen levenshouding. 

Wij zijn u erg dankbaar voor uw meeleven bij 
het overlijden en de uitvaart van mijn man, 
onze vader en opa. 

Annie Busscher-Oolderink 
Kinderen en klemkinderen 


