


In dankbare herinnering aan 

Jan Hendrik Albertus Pol 
Jan 

Echtgenoot van Riki Pol-Mulder 

Hij werd geboren op 2 april 1930 te Almelo. 
Op 28 oktoóer 2013 is hij thuis, omringd door 
zijn dierbaren, rustig ingeslapen. 

Op 23 februari 1957 trouwde hij met Riki Mulder 
en samen gingen ze aan de Rijssensestraat in 
Wierden wonen. Daar werden ook Herma en 
Eddy geboren. Jan was een goede man en 
vader. Zijn gezin kwam altijd op de eerste plaats. 
Omdat hij wilde dat zijn gezin het aan niets 
mocht ontbreken, werkte hij in de avonduren 
vaak bij. Jan was trots op zijn kinderen en stond 
altijd voor hen klaar als zijn hulp nodig was. Toch 
vond hij ook tijd om te vissen, want dat was een 
echte liefhebberij. Van motoren ging zijn hart 
snel ler slaan en samen met zijn vrouw en later 
ook nog met Herma werden veel tochtjes op de 
motor gemaakt. Toen Eddy geboren was, werd 
de motor ingeruild voor een auto. 

Jan mocht opa worden van : Patrick, Richard, 
Jessica, Jorian en Thymen. Hij was trots op hen 
en nam ze graag mee het bos in om ze hun 
naam in een boom te laten schrijven. Hij mocht 
de trotse overgrootvader worden van Mees. 

Omdat er een nieuwe weg aangelegd werd, 
moest er verhuisd worden naar De Klomphof. 
Dat was moeilijk, maar hij heeft er toch veel jaren 
met plezier gewoond. Heel blij en dankbaar was 
hij voor de goede zorg die hij kreeg van Riki en 
de kinderen toen zijn gezondheid minder werd. 
Toen hij voelde dat hij afscheid moest nemen, 
vond hij de kracht om, samen met hen die bij 
hem waren, nog een laatste glaasje te drinken. 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle 
steun en medeleven. 

Riki Pol-Mulder 
Herma en Stephan 
Eddy en Jeanette 
kleinkinderen en 
achterkleinkind 


