
Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje. 
En alle beetjes die je stierf 

't is vreemd maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan 

je zegt ik ben wat moe. 
Maar op een keer dan ben je aan 

je laatste beetje toe. 

In liefdevolle herinnering aan 

(}{jen Jannink, 

* 30-09-1936 t 11 -11 -2008 

Dankbaar mogen wij terug kijken op jouw rijk en 
bewogen leven, waarin de rode draad is jouw 
voorliefde voor het autorijden. Iets wat niemand 
jou af mocht nemen. Jij hield ook van je familie, 
vakanties, lekker eten, en rust, maar niet van je 
blote voeten in het zand. Praten kon jij als de 
beste en dat liet je ook graag merken.Met veel 
plezier ging je om met de kleinkinderen . De 
komst van het achterkleinkind was alweer een 
hoogtepunt. Ook met de hondjes in de familie 
kon jij het goed vinden . Enorm genoten heb jij 
van de vele vakanties in Duitsland en Oostenrijk 
met ons. Aldaar vele toertochten en vaak lange 
wandelingen maakten deze tot onvergetelijke 
gebeurtenissen. 

Na een lang werkzaam leven in de 
verzekeringbranche, wat je altijd met grote 
toewijding hebt gedaan, ook als het ter sprake 
kwam bij famil ie feestjes, heb je nog een aantal 
jaren van de VUT en aansluitend je pensioen 
mogen genieten. 
Echter voor ons veel te kort. 
Wel werd je steeds sneller en vaker moe de 
laatste jaren . Tot je hart en later je longen de 
oorzaak bleken, zeiden wij steeds dat je ouder 
werd. Nu je de laatste maanden, in het 
ziekenhuis , deze strijd in alle openheid moest 
aangaan werd het steeds duidelijker dat je het 
wel eens niet zou kunnen overwinnen. 
Op de avond dat je weer thuis kwam , volledig 
uitgeput, konden wij nog niet vermoeden dat de 
volgende ochtend, jullie trouwdag, jij je laatste 
adem zou uitblazen. Dit deed je 
's ochtends rond 08:30 in het bijzijn van je 

vrouw. Onverwacht een bijzonder einde aan een 
bijzonder leven dat elk leven is . 
Wij zullen altijd alles in onze herinneringen met 
ons meedragen. 

Enschede 11 november 2008 

Voor uw belangstelling en medeleven willen wij 
u hartelijk danken 

Mini Jannink 
kinderen , kleinkinderen en achterkleinkind. 


