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Ter nagedachtenis aan: 

JAN ROTINK 

geboren te Hengevelde op 1 O mei 1932 
overleden te Hengevelde op 3 juli 1994 

Hij werd geboren op het kruispunt te Hengevelde op 
de plek, waaraan hij ook z'n naam "Klumpers-Jan" te 
danken heeft. 
Hij trouwde in 1960 met Diny Brummelhuis. 
Ook na zijn huwelijk ging hij nog dagelijks even bij zijn 
moeder langs, om te kijken of er nog wat lekkers in de 
pan zat. 
Vanuit de smederij van z'n vader is hij met loonwerk 
begonnen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 
stond hij zeven dagen per week dag en nacht klaar. 
Het deed hem goed, dat hij al het werk voor de ge
meente mocht verrichten, zoals de wegen schaven en 
de sloten uitdiepen. 
Via het boerenloonwerk kwam hij in de aannemerij en 
de weg- en waterbouw terecht. Hij heeft menige beek 
gegraven en bruggen en stuwen gebouwd. Daarna is 
hij zelf met een betoncentrale te Markelo begonnen. 
Door zijn inzet was hij al snel aan een volgende cen
trale toe en heeft er een bijgebouwd in Raalte. 
Hij stond voor zijn bedrijf en zijn personeel, die hij 
"onze jong8ns" noemde. 

Naast zijn werk waren paarden en koeien zijn grote 
hobby. Hij was een echte hobbyboer. Het mooiste 
vond hij, dat het te combineren was met zijn kinderen, 
die dan konden paardrijden. Hij was dan ook zeer 
trots, als ze een prijs hadden gewonnen. 
Jan was ook trots op zijn vrouw Diny en z'n vier doch
ters en vijf kleinkinderen. Zijn gezin was alles voor 
hem. Mede daarom was het zo moeilijk, toen hij z'n 
enige zoon Ben verloor bij een verkeersongeval. Hij 
heeft dit verlies nooit echt verwerkt. 
Zo heeft hij ook veel moeite gehad met het plotseling 
overlijden van zijn schoonzoon Louis. Hij was dan ook 
erg blij om Dianne en Loys weer zo gelukkig te zien. 
De laatste dagen van zijn leven heeft hij kennelijk op 
zijn manier afscheid genomen van een aantal zaken 
en heeft hij met Diny in alle rust kunnen praten over 
allerlei zaken, die gebeurd waren of die nog moesten 
gebeuren. 
In het geloof dat hij als voorbeeld gaf, vertrouwen wij 
erop , dat Jan nu is bij hen, die hem zo dierbaar 
waren, al blijft het oh zo moeilijk om zonder zijn steun 
en kracht verder te moeten. 

Voor alle steun en blijken van medeleven willen wij U 
hartelijk danken. 

fam. Rotink - Brummelhuis 


