


Ferdinand Antonius Jacobs 

werd geboren op 17 augustus 1931 aan de 
Dr. Ariënsstraat te Enschede. Hij groeide op 
in een gezin met 7 kinderen. De mooiste tijd 
uit zijn kinderjaren werden helaas 
overschaduwd door de oorlog waarbij hij 
sneller dan verwacht al afscheid moest 
nemen van één van zijn broers. Na zijn 
schooltijd is hij zijn werkzame leven 
begonnen als jongste bediende bij een 
groothandelsbedrijf om vervolgens de textiel 
in te gaan. Na een aantal tussenstappen bij 
de Nederlandse spoorwegen en de D.U.W. 
kreeg hij zijn eerste baan als monteur bij de 
AV.M. Toen hij mamma ontmoette koos hij 
voor Stork, een werkgever die hem financiële 
zekerheid gaf maar wat hem uiteindelijk, in 
zijn laatste levensfase ook fataal zou 
worden. Al vroeg is pappa ziek geworden 
zodat hij zijn werkzaamheden bij Stork op 
42-jarige leeftijd op moest geven. Gelukkig 
voor hem heeft hij toen alsnog weer een 
baan gevonden bij de gemeente Enschede 
waar hij uiteindelijk zijn werkzame leven als 
hoofd-inkoop heeft kunnen afsluiten. Als hij al 
niet met mamma onderweg was dan had hij 
nog altijd tijd over voor zijn hobby's dammen, 

wijnmaken, klussen voor de tuin, kaarten op 
woensdagmiddag en uiteindelijk ook nog de 
computer. 
Ondanks dat hij een groot deel van zijn leven 
veel pijn heeft gehad, heeft hij dat nooit laten 
merken. Een enkele keer kon je het aan hem 
zien maar dan wimpelde hij het gewoon weer 
van tafel. In welke conditie hij ook was, altijd 
stond hij voor ons klaar en was de helpende 
hand onder alle omstandigheden. 
Niets was hem ooit te veel en het enige wat 
voor hem belangrijk was dat zijn familie 
gelukkig zou zijn. Dat is hem ook allemaal 
gelukt. Wat ons zal blijven is die knappe 
trotse man met ondeugende blauwe 
pretogen. Wijs en liefdevol. Alle deugden die 
een mens kan bezitten zaten in hem 
verweven en we hebben hem allemaal laten 
weten hoe dankbaar wij hem daarvoor zijn. 
Met rust heeft hij ons achter kunnen laten. 
Het zal voor ons echter heel lang duren 
voordat we dit verlies een plekje kunnen 
geven. 

Eindigheid omarmt door liefde 
geeft eeuwigheid. 

Alie Jacobs • Vonder en kinderen 


