


'n Dankbare en fijne herinnering aan 

JAN KIP 

echtgenoot van 

SIENY HANTER 

Hij werd geboren op 7 april 1926. Na een kort
stondige ziekte is hij overleden in zijn huis aan 
de Waterhamweg te Oldenzaal op 1 O apnl 
1987. Wij hebben afsch~îd. van_ hem geno~en 
tijdens een Euchanst1ev1enng in d~ Dneeen
heidskerk, waarna we hem begeleid hebb~n 
naar zijn laatste rustplaats op het Kerkhof 1n 
Oldenzaal. 

Jan is heengegaan op ~.et hoogtepunt Y,an zijn 
brillante levensweg. H11 was e~n b11zonder 
mens. Zijn l_even was vol met ~obb1es, waarvan 
de muziek een zeer grote plaats innam. .. 
Vindingrijk en vol scheppingsdrang werd h11 ten
slotte door de muze · van de beeldhouwkunst 
uitverkoren. Naast zijn werk was de ~ooiste 
eigenschap die Jan zo kenm~_rkte __ wel ZIJn een
voud , zijn mens, goed-mens z11n, z11n sociaal_ ge
voel en zijn gastvrijheid. Bij Jan kon alles, Jong 
en oud waren altijd welkom. Voor velen w~s h1J 
'n fijne kameraad. Hij wist wat echte vriend-

schap betekende. Hij genoot van z'n zelf ge
restaureerde boerderij, van z'n accordeon en 
het zingen tezamen met zijn gezin en zijn stam· 
houder ,Jasper. Jan was een natuurliejheb~er 
met e0r1 groot respect voor de schepping. Hij 
zei zelf: 'De schepping heb ik beleefd in Ier
land want God schiep Ierland in Zijn vakantie' . 
Zijn humor in alles: 'Ik wil 1_40 jaar wön" of 'at 't 
nig aäns kan 120", heeft h1J wel waar g~maakt. 
Jaren van zo'n intens leven, waann h1J zoveel 
schoons wrochtte, mogen wel dubbel gere
kend worden. Zijn creaties zu llen kerken, stad,
huizen, pleinen en talloze andere plaatsen blij
ven sieren. Ware kunstwerken voor iedereen, 
om van te genieten, eeuwenlang. . 
Moge zijn jarenlange trou\\'.~ partner . Anto1-
nette, zijn vriend Beand en ZIJn broer Frits met 
wie hij samen het bronsg1eten begon, de 
kracht vinden zijn werk voort te zetten, opda\ 
Jan steeds zal blijven voortleven. En moge H1J 
de Schepper van alles, Jan yo,or zijn verdien
sten aan de mensheid, rijkelijk belonen. 

Wij danken U v~or Uw rriedeleven •eri Uw op
rechte belangstelling. 

Oldenzaal, 14 april 1987 

S. Kip-Hanter -. 
Antoinette 
Kinderen ~n kleinkind 


