
t In dankbare herinnering aan 

Jan Hollink 

Geboren 8 juli 1916 te Lonneker. 48 jaar gehuwd 
,met 

Maria Aleida Plageman 

Op 13 september 1993 overleed hij, na gesterkt 
te zijn door het H. Sacrament der Zieken, in het 
verpleeghuis "Oldenhove" te Losser. We heb
ben hem op 16 september 1993, na de Eucha
ristieviering in de St. Martinuskerk te Losser, op 
het r .k. kerkhof aldaar, laten begraven. 

Wij zijn gelukkig en blij, dat hij z'n ongelijke strijd 
heeft gestreden. 
Jan was echt helemaal uitgeleefd. Zijn lichaam 
was op. Toen hij stierf woog hij nog geen hon
derd pond. 
Hij kon niet meer en vandaar dat wij gelukkig 
zijn, dat hij zo vredig is ingeslapen. Hij heeft al
tijd last van zijn longen gehad en tijdens het wa
ken zijn we wel even ongerust geweest, dat hij 
zou stikken, maar door de goede medische ver
zorging van de verpleeghuisarts en haar team is 
dit niet gebeurd. 

Wij zullen aan hem terug denken, als een goede 
man voor mij zelf, een goede vader voor Betsy 
en Marian en vooral een opgeruimde en vrolijke 
opa voor zijn kleinkinderen. En daar hield hij erg 
veel van. 
Als z'n kinderen en kleinkinderen kwamen, dan 
was z'n hele dag weer goed. En tegen mij zei hij 
dan altijd, niets tegen de kinderen zeggen, dat ik 
vandaag niet goed in orde ben. Ze mogen niets 
merken, want klagen deed hij nooit. Dat paste 
niet bij zijn karakter. 
Jan was door zijn werk als melkboer altijd bui
ten, door weer en wind deed hij z'n werk. 
Hij hield van de natuur, werken tussen vier mu
ren was niets voor hem. 
Voordat hij werd opgenomen in het verpleeghuis 
gingen wij samen bijna iedere dag fietsen of 
wandelen in de bossen. Dan genoot hij op zijn 
manier het meest. 
Ik hou Jan in mijn herinnering als mijn beste 
maatje, waarmee ik altijd alles samen deed. 

Wij danken U voor uw medeleven en belangstel
ling tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, zorgzame vader en opa. 

M . A. HOLLINK-PLAGEMAN 
Kinderen en kleinkinderen. 


