


Jan Kleinherenbrink 

ectngenooc van Rle l(]eonher&nbrin< - van der woning 
vader van Patncia en Brenda 

sct>oonvader van Frtts en RW<I 
opa van Adn~e en Ju!"ne en van Esmee en Isabel 

Jan werd op 22 maart 1932 in Enschede geboren en is op 
30 september 2004 1n het ziekenhuis te Enschede ove~e<len. 

Jan vetloor alS kind al !OflQ,.,. oudets en Slond zo al woeg op 
91gen benen. H• ontmoette Rie op ••n werk. Ze trouwden en 
kregen twee doehlers. Samen met Rie werlde h11 hard om •ets 
van zijn leven te maken. Jan studeerde in de avonduren en 
wel1<te daarna 29 Jaar als constructeur bij Philips. 

()()1( !lus conSllUMfde to1 graag Hij beóact« tectnsche 
oplOssingen voor alel1ei l°AllS·tun-en-keuken-probleempJeS 
(met alummoum verstevigde fotoh)Stjes, aangepaste hcht
knoppen. een ingenieus bodwaudlocenter om heel vroeg in de 
morgen muziel< te luiSleren). Soms werden het hele u1tv1nó1n
gen waar t.j v• op door kon lantase<en! Maar OOk In z•n hot>
by"s was hl artiid construe<Wld t>ezlg. Hij maakte houtsnijwer
ken, hOUlen spHlgOed voor de kletnlonóer&n ~ 
een poppenhU'S. puzzels). en ontwierp van alles voor zijn 
grote hobby, de 30-fotografie. Zijn laatste producten van nog 
maar enkele weken geleden een óoorkijkprojectleschemi en 
een teloaal v00< de teMIShal 

Na ,.,. pensooen gong Jan tenRSSefl. Samen met Rie b<aCht hot 
heel wat sport1ol-sooa1e wrties m de tennishal door H•J W11de 
nog weer alleen met Rie gaan trainen. want hij vond dat hi j te 
vaak 1n het net sloeg de laatste bid en dat vond toj niet pretbg 
voor ZIJ" tegenstanders. De baan was er al voor gereserveerd 
Als Jan iets óMd deed hot Ml goed en toeld Claarb4 an.d 
fDkenong """ ._, 

Jan was graag thuis. vooral na het herseninfarct dat toj m 1998 

heelt gehad. H• voetc!e ZJCh snlSCMn wat onzeketdet In gro
tfJf gezelschap H• genoot ervan om lel<l<er rustig ttus muZJek 
te luisteren. VerdfJf rommelde hiJ graag In zijn sci-..ur. tuin en 
huis. Hij had geen t11d voor een tweede kopie koffie. Zijn 
gevleugelde uitspraak; 'Ik kan me n10t langer vn1maken'. Hij 
was ook van onschatbare 'klusjeSwaarde' voor z~n dochrers. 
maar eigenlijk• vondM we het vooral gewoon heel gezellg om 
allemaal bij elkaar te Zll"· 

ZlJn hele leven lang was ZJjn gezin v jn vertrekpunt In alles wat 
hij deed. Hij werkte voor ons, z<><gde. ondersteunde en stuur· 
de vaak stt1et1es vanaf de kantl11n Hij stimuleerde Rio. ziill 

doehters en schOonZOonS "' ales wit ze graag - doen. z.." advies was oaann ~k; blijf altJl(l dichl ~ 1ezetf en 
laat ie niet gek maken door - dan OOk: ie bent goed zoals je 
bent. Sinds 1996 waren zi1n kleindochters héél ooiangn1k voor 
hem. HIJ genoot van leder moment met hen. Hij lachte met zijn 
helt wezen om hun privé-orcusvoorstellingen, dansies en 
andere rare ITatsen Ziin geZlci1t ging al stralen w..,._ toj eett 
van hen aan de telefoon had. H• zag hoe ze ZJCh toe unieke 
pe!$000tjes ontwild<etden. he<l<ende run karakters en zag he1 
allemaal in verwondenng en dani<baarheid aan. Vooral de 
laatste jaren was hij er zich heel bewust van dat we van het 
leven moeten genieten. H11 gunde het zijn kleindochters zó 
lnlfJflS dal ze <laalln hun weg zouc!M vinden! 

we kunnen met geiOlfen dal Jan nog maar zo kOtl gatllden een 
hfJfSenbloed1ng kreeg en nu al niet meer bij ons is. WtJ. voelen 
we diepe dankbaarheid dat we nog de tijd hebben gekregen 
om elkaar veel vast te houden en afscheid te nemen Toch 
kwam het moment van OVel'l<len nog onverwachr We had
den de hoop nog niet opgegeven maar moesten hem toch 
laten gaan. H' voetdl on die laatste week dat hl naar God gong 
en dat het goed was. 

Lieve Jan. papa. opa we hOuden van ie missen JO en :rul-
len ie altijd docht boj ons voelen Danlqewel voor alleS 

Rie, kinderen en k~ink1nderen 


