
Ter dankbare herinnering aan 

Jan Mentink 
echtgenoot van 

Antonetta Saris 

Jan werd geboren op 19 mei 1901 in Didam in de 
provincie Gelderland, in een gezin van 10 kinderen. 
Hij trok al vroeg naar Bergeyk, om daar zijn geluk te 
zoeken en te vinden. En hij vond er zijn geluk, toen hij 
op 3 mei 1928 trouwde met Antonetta. Samen zijn zij 
toen hard gaan werken op de boerderij en later is Jan 
ook nog een zeer gewaardeerde werker geworden bij 
verschillende werkgevers. 
Aan hun liefde en toewijding werden 4 kinderen 
toevertrouwd, die op hun beurt weer hun gezin ge· 
sticht hebben en nu kon Jan echt genieten van zijn elf 
kleinkinderen en een achterkleinkind. Zij mochten bij 
hem ravotten, zij konden bij hem geen kwaad doen. 
Jan kon ook niet stilzitten, ook toen hij oud geworden 
was en eigenlijk niet meer hoefde te werken, bleef hij 
knutselen en timmeren en zich verdienstelijk maken 
op vele manieren. Hij kon het allemaal. Hoevele 
molentjes heeft hij niet gemaakt, die nu staan te 
draaien bij verschillende huizen. Hij had pas nog hout 
besteld. Op vele plaatsen hield hij ook de tuinen bij. 
Hij deed altijd de boodschappen voor zijn vrouw en 
zo doende kwam hij ook in contact met vele mensen 
en wist al de nieuwtjes van het dorp. 
Jan had ook altijd goeie zin en kon op tijd grappen 
maken. Hij was dan ook goed gezien bij de mensen en 
dat kon je wel merken, toen zij het vorig jaar hun 
gouden huwelijksfeest vierden, hoe toen de buurten 
hebben meegevierd en meegeslerd. 
Jan was ook een trouw kerkganger; weer of geen 

r- weer hij ging naar de kerk. 

Alles verliep naar wens, totdat op 30 januari 1979 iets 
gebeurde, wat niemand kon geloven. Jan was voor 
het huis bezig om het waterputje vrij te maken van ijs 
en daar voor zijn huis is hij gestorven. 
God zelf riep hem. Moge hij nu uitrusten bij God van 
het vele werk wat hij gedaan heeften van de liefde, die 
hij ons betoond heeft. 
Dat hij ruste in vrede. 

t 
Voor Uw medeleven, betoond bij het overl ijden en de 
begrafenis van mijn lieve man, onze vader en opa, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Bergeyk, 2 februari 1979 
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