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In dankbare herinnering aan 

Johannes Lambertus Rondhuis 

Echtgenoot van Anna Maria van der Zande 

Hij werd op 7 juni 1926 te Denekamp geboren en over
leed thuis op maandag 19 april 2004, na voorzien te 
zijn van het Sacrament der Zieken. 
Op vrijdag 23 april 2004 hebben wij afscheid van Jan 
genomen en hem te ruste gelegd op het parochiële 
kerkhof. 

Jan is geboren en getogen in Denekamp. Als kind was 
hij misdienaar in de H. Nicolaaskerk. Hierover kon hij 
mooie verhalen vertellen. 
Bovendien was Jan jeugdleider en vaandrig bij de ver
kenners, dit deed hij met veel enthousiasme. 
Al jong kwam hij te werken in het bedrijf van zijn vader. 
Dat betekende elke ochtend vroeg opstaan en in weer 
en wind kolen bezorgen bij klanten. Een hard bestaan 
waar hij flink zijn schouders onder moest zetten. 
In die periode leerde hij zijn Anne kennen. Ze trouwden 
op 16 augustus 1955 in de H. Nicolaaskerk te 
Denekamp. Anne leverde een grote bijdrage in de 
opbouw van het bedrijf. Samen kregen zij twee zonen 
en één dochter die zij in gezondheid konden zien 
opgroeien. Later werd hij opa van vijf kleinkinderen, 

waar hij zeer trots op was. Door zijn beroep kende hij 
veel mensen in Denekamp, maar ook veel mensen 
kenden hem. 
Net zoals zijn vader had hij één grote hobby: de brand
weer. Tevens was hij initiatiefnemer van de oprichting 
van de club van oud-brandweerleden. 
Na de kolenperiode legde hij zich toe op de winkel in 
ijzerwaren en gereedschappen. iedereen kon een 
beroep op hem doen, ook al was het voor of na slui
tingstijd . 
Nadat zijn oudste zoon de zaak overnam, kreeg hij 
meer vrije tijd. Samen met Anne genoot hij van fietsen, 
wandelen, familiebezoekjes en kaarten met vrienden. 
Jan was een lieve, zorgzame echtgenoot voor zijn 
Anne. 
Op het moment dat zijn gezondheid hem in de steek 
liet, heeft moeder hem thuis tot op het laatst verzorgd. 
In het bijzijn van Anne is hij thuis overleden. 

De leegte zonder jou 
is met geen pen te beschrijven 
De leegte zonder jou 
zal altijd bij ons blijven 
Maar veel fijne herinneringen 
verzachten onze smart 
Voorgoed uit ons midden 
maar altijd in ons hart 

Voor uw medeleven en belangstelling na zijn overlijden 
danken wij u oprecht. 

Fam. Rondhuis 


