


Mooie er. dankbare herinneringen 
bewaren WIJ aan 

Jan Harri Linderman 

echtge1oot van Truus Brilhu·s 

Jan werd geboren op 16 april 1904 te De Lutte. 
Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken 
1s hij op 29 oktober 1994 in het ziekenhuis te 
Oldenzaal overleden. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen 
in de St. Antoniuskerk op 3 november en hem 
daarna begeleid naar zi1n laatste rustplaats. 

Een lieve goede man. een zorgzame vader en 
opa 1s van ons heengegaan. na een moeilijke 
laatste strijd Jan 1s 90 jaar geworde1. Vele 1a
ren om dankbaar op terug te zien. Een grote 
sterke man. die alt11d bezig was. Hij leefde met 
de regelmaat van de klok. Alles had dan ook 
z 'n tijd. Jan mocht dan grote voeten hebben, 
hij leefde echter besl ist niet op grote voet. Voor 
zichzelf altijd zuinig en alles met mate, voor an
deren had hiJ alles over en stond hij altijd klaar 
om te helpen. Hoeveel fietsen zou hij niet n al 
die 1aren voor anderen hebben opgeknapt en 
hoeveel groente uit z'n moestuin weggegeven?! 

HiJ hield er nu eenmaal van om anderen te ver
rassen op z11n zo eigen wi1ze. 
Met moeder heeft hij 58 jaar lief en leed gedeeld. 
Het zijn goede jaren geworden. Dertig jaar heeft 
hij zich ingezet voor de "Spoorwegen". 
Een harde werker waar niemand vergeefs een 
beroep op deed. Samen met moeder kon hj zo 
intens genieten van de natuur en het bezoek 
van hun kinderen en kleinkinderen. 
De laatste maanden op "de Scholtenhof" miste 
hij de dagelijkse bezigheden en karwijtjes waar
aan hij zo gehecht was. Je hoorde hem echter 
nooit klagen Hij verwerkte alles zelf en wilde 
anderen niet met z11n zorgen lastig vallen. 

"Lieve vader, wat hebben we het samen goed 
gehad. Je laat ons zoveel na om dankbaar 
voor te z11n. Bedankt voor al 1e zorg en toe
wi1d1ng. Wij moeten verder, maar we zullen ie 
niet vergeten en goed voor moeder blijven zor
gen." 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze geliefde 
man. vader en opa. danken wij U hartel ijk. 

G.F L1nderman·Bnlhuis 
Kinderen. klein- en achterkleinkinderen 


