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Dankbare herinnering aan 

Jan Frielinck 

echtgenoot van 

Tony Kroep 

Jan werd geboren op 26 juni 1927 in Beuningen 
en overleed na het ontvangen van het H. 
Sacrament der Zieken op 17 maart 2003 te 
Oldenzaal. Op 21 maart hebben we hem voor 
het laatst in ons midden gehad tijdens de 
Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk te 
Oldenzaal, waarna wij hem te ruste hebben 
gelegd op de begraafplaats aan de 
Schipleidelaan aldaar. 

Jan groeide op als oudste zoon in een gezin van 
negen kinderen in Beuningen te midden van de 
prachtige natuur op de Hakenberg. 
Op 23 mei 1962 is hij getrouwd met Tony. 
Samen kregen ze drie kinderen . Voor Jan was 
het gezin en de familie erg belangrijk. Zo bleef 
hij het liefst zondags thuis voor als er bezoek 
zou komen. Kaarten met vrienden en familie 
deed hij graag. Jan was een gelovig man. Hij 
ging wekelijks naar de kerk en is meer dan 

veertig jaar bij het herenkoor van de Maria 
parochie te Beuningen geweest. Hij genoot van 
de gezelligheid van de repetities en de uitvoe
ring op zondag. 
De boerderij was zijn leven. Vele jaren heeft hij 
zij aan zij met zijn vrouw gewerkt. Hij was blij dat 
de boerderij werd voortgezet. In 1997 werd de 
boerderij verder uitgebreid en opgebouwd in 
Beilen. De stap om afscheid te nemen van zijn 
geboortegrond was moeilijk voor hem. Jan ver
huisde samen met Tony naar Oldenzaal dicht bij 
de kinderen, kleinkinderen en familie. 
Zijn laatste jaren in Oldenzaal heeft hij samen 
met Tony genoten van de familiebezoekjes, uit
stapjes, buren en de kleinkinderen waar ze nu 
regelmatig op konden passen. 
De ziekte van Jan die al veel invloed op zijn 
leven had kreeg hem steeds meer in zijn macht 
waardoor hij meer zorg nodig had. Hij is na een 
kort verblijf in het V.T.O. ziek geworden en rustig 
in het bijzijn van zijn vrouw ingeslapen. 

Pa, wij zijn je dankbaar voor alles wat je voor 
ons hebt gedaan en betekend. We zullen je mis
sen en met gevoelens van warmte en liefde aan 
je terugdenken. 
Mag je rusten in Gods eeuwigheid. 

\/oor de vele blijken van belangstelling, ondervonden 
· iens de ziekte en na het overlijden van mijn man, 
·nze vader, schoonvader en opa danken wij u hartelijk. 

Familie Frielinck 


