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Ter dankbare herinnering aan 

Jan Hobbelink 

Hij werd geboren op 25 augustus 1961 in Losser. Hij over
leed, op de ion ge leeftiJd van 35 jaar, op 9 JUii 1997 m het 
M.S.T. te Oldenzaal. Na. de Eucharistieviering 1n zijn paro
chiekerk van de H. Maria Geboorte, werd hij begraven op 
het R.K. Kerkhof, aldaar. 

Voor Uw medeleven, in de periode van zijn ziekte en voor 
Uw belangstelling biJ zi1n uitvaart en begrafenis, zijn wij U 
zeer dankbaar. 
Neemt U deze foto van Jan mee als aandenken en als 
teken van onze dank. 

Monique, Dennis en Daphne 
en famd1e 

Lieve Jan, 

Daar zitten we dan, m grote verslagenheid, maar ook met 
een stuk opluchting. Wij vinden, dat jij. heen en weer ge
slingerd tussen hoop en vrees. 1e op bewonderenswaar
dige wijze door re korte, hevige ziekbed hebt heen gesla
gen. 
Het valt ons met moeiliJk om iets over jouw karakter en 
persoonllJkhe1d te zeggen, maar w11 bewaren daaraan zo
veel goede en fijne herinneringen, dat dit gedenkprentie 
daarvoor eigenlijk veel te klein is. 
In jouw blijmoedige streven naar levensgeluk en harmo
nie voor je gezin, was je voor ie vrouw en kinderen een 
formidabele gids en steunpilaar en een liefdevolle man en 
papa. 
In ie werk bij HSA en b1J Encsson EMN vond je veel vol
doening in de pretlige en ontspannen werksfeer, die JOU 
als ideaal voor ogen stond. Je milde humor en je door
dachte relat1venngsvermogen hebben de mensen die ~e 
geKend heoben, als weldadig ervaren. 
Bescheidenheid, eerlijkheid en op-de-ander-gencht-z11n 
kwamen bij jou altijd op de eerste plaats. Bovendien be
schikte ie over een zeldzaam talent om problemen op te 
lossen. De mensen wisten, dal ze bij jou nooit vergeefs 
om hulp aanklopten. BiJ moeilijke situaties in de interrela
tionele sfeer wist je steeds het geduld en de tact op te 
brengen om ze met beleid en gevoel voor verhouding, tot 
een goed einde te brengen. De vele mensen die je zo ge
holpen hebt, zullen je daarvoor alt1Jd dankbaar zijn. 

We hopen, dat ie nu het geluk, de rust en de harmonie 
hebt gevonden, waarnaar ie alt11d op zoek was. 

Jan, bedankt! 


