


Ter herinnering aan 

Jan Penterman 

* 14-04-1940 t 24-06-2011 

Je wordt geboren op 14 april 1940 en dan 
begint je leven. Hoe dat zal verlopen weet je 
niet. Misschien maar goed ook, want je hebt 
het nodige meegemaakt: mooie en minder 
mooie dingen. Je hebt veel ondernomen. 
Op jonge leeftijd ging je al op vakantie 
samen met Bennie Roamen op de brommer 
naar de Moezel. Toentertijd moest je als 
oudste zoon nog boer worden , maar jij vond 
dat Theo daar veel geschikter voor was. 
Uiteindelijk liet je je omscholen tot lasser en 
constructiewerker. Je had veel hobby's. Je 
werd leider van het Jongensgilde. Later ben 
je fanatiek foto's en dia's gaan maken. Dit 
groeide uit tot het samenstellen van 
diaverhalen over onder andere de renovatie 
van de Zieuwentse kerk, de tweede 
wereldoorlog , het beleg van Groenlo en de 
oprichting van het Beeldenmuseum te 
Kranenburg. Dit deed je samen met vele 
vrienden. Met de komst van de computer 
kwam er een nieuwe uitdaging bij. Het 
fotoarchief moest gedigitaliseerd worden. 

Heel veel tijd heb je doorgebracht in je 
geliefde bos. Voor ons als familie een mooi 
plekje, door jou gecreëerd. Je hebt er vaak 
kameraden en buren van koffie voorzien. 
Het leven was echter niet alleen mooi. Je 
kreeg MS en hoe je daarmee om bent 
gegaan is bewonderenswaardig. Heel erg 
was de periode waarin je last kreeg van 
aangezichtspijnen. Gelukkig wisten 
specialisten dit te verhelpen, zodat je weer 
verder kon met je leven. Tot drie maanden 
geleden ging het naar omstandigheden 
goed. Toen werd je ongeneeslijk ziek. Deze 
periode is heel bijzonder geweest. Je was 
misselijk en had pijn, maar hebt nooit 
geklaagd. Als we de verpleging naar jouw 
mening onterecht riepen, werden we door 
jou tot de orde geroepeQ_ Je hield de regie 
graag in eigen hand. Je sprak ook je 
waardering uit naar iedereen. Je was veel 
alleen en graag alleen. De laatste tijd 
mochten we bij je zijn. Wat hadden we een 
mooie tijd samen! 

Dag Jan 


