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In dankbare herinnering aan 

Jan Floothuis 

Pa is geboren op 3 oktober 1928 in Weerselo 
en is onverwachts van ons heengegaan op 
28 april 2001 in het ziekenhuis te Enschede. 
Na de uitvaartmis in de Maria-kerk hebben 
we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd 
op de begraafplaats te Oldenzaal, op 3 mei. 

Op 2 mei 1960 is hij getrouwd met Rieki 
Korte, samen kregen ze 3 kinderen: Dion, 
Jacqueline en Eduard. Wij zijn blij dat we 
vorig jaar samen het 40-jarig huwelijksfeest 
meegemaakt hebben. 
Na een aantal jaren bij een meubelmaker te 
hebben gewerkt is pa als koster in de 
Mariakerk gaan werken. Als koster ont
fermde hij zich o.a. over het opmaken van 
de bloemen en het rondbrengen van de 
Kerkbalans. Hierbij genoot hij vooral van de 
contacten met de mensen. 

Vanwege de liefde voor de natuur mocht hij 
graag fietsen en bracht pa vele uren door in 
zijn moestuin. Samen met ma genoot hij ook 
van de vakanties naar Oostenrijk. Nadat pa 
in 1996 ziek werd, moest hij steeds meer uit 
handen geven. Hier had pa veel moeite mee 
maar liet dat niet merken. 
Pa was een liefhebbende, zorgzame en be
scheiden man, die heel veel gaf en zelf met 
weinig tevreden was. Pa zei altijd: "Eerst ma 
en de kinderen, ik red mij wel". Pa was een 
man die niet graag op de voorgrond trad. 

Na een moeilijke periode, waarin benauwd
heid een grote rol speelde, is pa geheel on
verwachts en veel te vroeg van ons heenge
gaan. Zeer dankbaar zijn wij voor alles wat 
hij voor ma en ons gedaan en betekend 
heeft. Wij die achterblijven bewaren vele 
mooie herinneringen aan hem. 

Lieve pa, bedankt voor alles 
Rust in Vrede 

Wij danken u hartelijk voor de door u ge
toonde belangstell ing en het medeleven. 

Rieki 
Dion en Célester 
Jacqueline en Robin 
Eduard en Caroline 


