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In dankbare herinnerin11 aan 

JAN POL 
echt11enoot van 
RIA GEERDINK 

•ader van Albertine, Irma en )an 
schoonvader van Sief en Marcel. 

Jan Pol werd 11eboren 4 december 1926 te Oldenzul. 
overleed daar op 1S auaustus 1988 en werd in dezelfde 
stad be11raven op 18 augustus daaropvolgend, na een 
uitvaartdienst on de St. Plechelmusbas1hek. 

Na een lan11 verbliif in het Oldenzaalse ziekenhuis 
werd Jan's vuriaste en laatste wens verv,;ld, teru1 
te keren naar z11n huis un de West-1. H 1 hoopte 
dat het daar noe wel wat beter zou eaan, maar deze 
wens werd niet vervuld, d.urvoor was het z ekte
proces al te ver voorteeschreden. Omeeven door 
zijn naaste familie kwam daar een einde aan z11n be
nauwdheid en lijden. Ook hier was de dood een 
b1rmhartiae meestf'r. 
Wanneer we Jan Pol willen karakteriseren da~ valt 
unaniem het woord; H11 wds de eenvoud zelf en 
liefde voor zijn aezin stond bi1 hem op het voorplan 
van zijn leven. 
Verder besch ikte hij over een aroot a~voel voor 
humor waardoor hij velen bracht tot een bevro1dende 
lach. 
Respect voor anderen deed hem zwijaen ovtr teaen
slae in eieen leven. Hij wilde hen d~ar niet mee 
lastig vallen. Zo aina het ook met z11n lt1dcn. H11 
wilde niet klaeen om anderen daarmee niet te tel1s
ten. Dat maakte het accepteren van zijn ziekte extra 
moeilijk. 

~ '"""d troost en l<racht de aanw z g e d el' 
ver_' kind 
Met , 
Sacra". 
mavg < 
S~crarr"er 
le\o·en 1s ge. 

Laten w11 d.ia'Ol"I b jde 
!-'eer, G , hebt s i" ~en voer U 
en orr ..1ot g 1s ons hart 
totdat het rust 1n U 
Va" U is het 1 cht v•n de dae. 
Van U is het donker v n de Ncht. 
Van U 1s het leven en d dood. 
Ikzelf b~n van U en un.., ::1 U. Amen. 

Namens Ri> Pol - Geerdinl· er" kinc!e•c 1 b dal'"kM 
wij U voor uw belinQ:'it 1 -.: ~,... rned 
rende de ziekte en b1i het ove. lijJen ,a1 
en vader Jan Pol. 

f\ f'ol·Geerdink 
en i~ -Cr4.t,,. 


