
In dankbare herinnering aan het leven van 

Jan Kinds 
Ridder in de orde van Oranje Nassau. 

Hij werd geboren 11 december 1927 te Boskamp. 
Na voor1:ien te zijn van het H.Sacrament der Lie
ken overleed hij, na een kort ziekbed, op 21 mei 
1997 in zijn geboo1tcplaats. Zijn lichaam heb
ben wij te ruste gelegd op 26 mei 1997 op het 
R.K. Kerkhof van de St.Willibrordparochie te 
Boskamp, na de uitvaartdienst in de parochie
kerk. 

Een markante broer, zwager en oom is van ons 
heengegaan uit het aardse leven. Door het vroege 
overlijden van zijn vader nam hij samen met 
moeder de zorg voor het ge1in op zich. Samen 
met zijn broer Gerard woonde bij aan de Wet
houder Bocrkampweg, waar de tuin zijn grote 
trots was. Hij was een trouwe werker zijn hele 
leven lang. waarvan ruim 30 jaar bij de gemeente 
Olst. In zijn vrije tijd lag zijn hart bij Sportclub 
Overwetcring, waar hij vele uren doorbracht, 
zelfs in zijn vakantie. Vele jaren was hij terrein
knecht van genoemde sportvereniging en leider 

van zijn "jongens", zoals hij ze altijd noemde. 
Hij was tevens lid van verdienste van Sportclub 
Ovcnvctcring. Kaarten was één van zijn hobby's 
en hij verzorgde vele tuinen bij mensen, die dat 
zelf niet meer konden. Hij was een graag ge
ziene buunnan en een geliefd persoon bij zeer 
velen in de gemeente Olst. Hij had vele vrien
den. Al deze menselijke uitingen berustten op 
de grondslag van zijn leven n.l. het christendom. 
Dit kwam ook tot uitdrukking in zijn assistentie 
van de koster bij kerkelijke plechtigheden, zijn 
zorg voor het kerkhof en de omgeving van de 
kerk. Maar vooral bleek zijn levensovertuiging 
uit een trouw kerkbezoek en zijn dagelijkse ge
beden. Het is een leven geweest van dienst aan 
God. medemensen en de schepping. Moge God 
hem oproepen met de woorden: "Goede en 
trouwe dienstknecht. Treed binnen in de vreugde 
van uw Heer". 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Jan betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Boskamp, 26 mei 1997 
Familie Kinds. 


