


Een dierbare herinnering aan 

Jan Helthuis 

* 10-2-1950 t 24-12-2016 

Jan is geboren als enigst kind op 10-2-1950 in Oldenzaal. 
Hij groeide op in Oldenzaal en ging na de basisschool 
naar de Ambachtsschool om te leren voor metselaar/ 
tegelzetter. 

Hij leerde Irene Rohring in 1971 kennen tijdens een 
dansavond in Oldenzaal. Er volgde een verkeringstijd van 
4 jaar en in 1975 trouwden ze. Ze bouwden hun eigen 
huis aan het Hannekerveld, waar later Raymond en 
Marco werden geboren. 

Jan was een gezinsman en genoot van de momenten met 
zijn familie. Dit werd voortgezet toen de schoondochters 
bij de familie kwamen en bekroond met de geboorte van 
zijn kleinkinderen Rosalie en Jordi . Hij was een trotse opa. 

Jan heeft gewerkt als metselaar/tegelzetter. Hij vertelde 
met trots over de diverse huizen die hij gebouwd had. 
Hij deed zijn werk met veel plezier en ziek zijn was er 
niet bij.'s Avonds een kerel, 's ochtends een kerel! 
Was zijn motto. 

Jan was graag op de hoogte van wat er in de wereld 
speelde en volgde dan ook het nieuws en sport op tv en 
in de krant. Hij is jarenlang lid geweest van 
carnavalsvereniging de Oelerwappers uit Oldenzaal. 

Eerst als actief lid en de laatste jaren als rustend lid. 
In 1981 was Jan hoogheid en later was hij nog steeds 
trots op zijn medailles. Jan mocht in het verleden ook 
graag eens per week kaarten in Cafe 't Raedthuys. 
Waar hij ook graag mocht stiggel'n over voetbal, thuis 
met de jongens, maar ook in de kroeg. Vooral als zijn 
club Ajax het goed deed en Twente minder, vroeg hij hoe 
Twente het gemaakt had want zijn tv was kapot. 

Jan hield van gezelligheid en samenzijn met buren, 
familie en kennissen. Jan was geen grote spreker maar 
kon je met een woord aan het lachen maken. Niets was 
onmogelijk, hij stond altijd klaar met raad en daad. 

Zijn gezondheid liet hem in de steek, dit werd duidelijker 
toen hij stopte met roken en COPD zich openbaarde. 
Hierdoor moest hij steeds meer inleveren en kon hij 
steeds minder. Maar toch kwam het nog als een verrassing, 
dat hij op Kerstavond onwel werd en overleed. 

We zullen hem enorm gaan missen. Maar als we aan hem 
denken, willen we ons vooral alle mooie dingen die we 
samen meegemaakt hebben herinneren. De gezelligheid, 
maar ook zijn enorme dosis humor om je aan het lachen 
te maken met een woord, zowel thuis als in de kroeg. 

We willen u graag bedanken voor uw steun en 
belangstelling in het leven van Jan en na zijn overlijden. 

Irene Helthuis 
Raymond, Sharon en Rosalie 
Marco, Chantal en Jordi 


