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Hij werd geboren 24 juni 1913. Hij overleed 
na een liefdevolle verzorging in 

"De Cromhoff" en na voorzien te zijn van het 
Sacrament der Zieken op 

12 december 1996. Zijn Uitvaartdienst was op 
17 december in de Mariakerk, waarna wij 

hem bij zijn vrouw hebben begraven op de 
OosterbegraE!fplaats te Enschede. 

Jan Kosters was zo lang als hij kon ee!1 lief
devolle Vader. Zijn zorg voor zijn kinderen en 
zijn belangstelling voor hun wel en wee gaf 
aan het gezin een hechte band. Hij was een 
echt buitenmens, hij hield van de natuur en 
was verknocht aan zijn beesten. 
Naast zijn werk op de melkfabriek en later als 
venter had hij als hobby wat dieren om het 
huis. Van hem hoefde hij nooit weg, hij vond 
het heerlijk om thuis te zijn. Toen in 1985 zijn 
vrouw overleed, was hij alle stuur kwijt. Zijn 
vrouw was de spil in huis geweest en nu 
stond hij onthand. 

Toen pas kwam het er uit hoe de ziekte van 
Parkinson al in zijn lichaam had huisgehou
den. Zijn leven stond nu in het teken van inle
veren. Hij verhuisde naar een aanleunwoning 
aan het Korhoenplantsoen. Hier heeft hij 2,5 
jaar kunnen wonen. Toen moest hij naar het 
verpleegtehuis. Tot voor enkele weken ver
bleef hij op de open afdeling. iedereen kende 
hem en vond het prima als hij een praatje 
kwam maken. Tot voor kort raakte hij steeds 
meer in de war en was hij op zoek naar zijn 
huis. He.laas durfde men hem de vrijheid niet 
meer te geven en werd hij overgeplaatst naar 
de gesloten afdeling. Hij was zich bewust wat 
er gebeurde en waarschuwde de verpleging 
dat ze een oude boom niet moesten verplaat
sen. Zijn vermoeden is uitgekomen. Voorzien 
van het Sacrament der Zieken leverde hij zijn 
laatste stukje leven in. Moge hij nu vrede vin
den bij God in wie hij heel zijn leven geloofd 
heeft. 

Voor uw meeleven tijdens zijn ziekte en na 
het overlijden van onze lieve Vader en Opa 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen Kosters 


