


In dankbaarheid gedenken wij 

JAN TINSELBOER 
echtgenoot van 

Marietje Tinselboer-Everlo 

Hij werd geboren te Zenderen op 17 april 1914 
en is daar op 19 mei 1996 overleden. Op 23 mei 
1996 hebben we hem na een gezongen uitvaartmis 
begraven op het parochiekerkhof aldaar. 

Tussen zijn geboorte en sterven ligt een leven vol 
optimisme, wilskracht, werklust en hartelijkheid. 
Een man die altijd klaar stond voor de ander. Een 
tevreden mens, die al gelukkig kon zijn met een 
goede voetbalwedstrijd, een avond kaarten of een 
spannend boek . Trots op zijn kinderen en klein
kinderen, maar bescheiden over zichzelf. Zonder 
valse pretenties en recht-door-zee in zijn spreken 
en doen . Zo zullen we aan hem blijven denken. 

Zijn vader stierf vroeg en als oudste zoon kreeg 
Jan al jong de verantwoordelijkheid voor de 
smederij en daarmee voor een groot gezin. Het 
waren geen gemakk~ ijke jaren, maar Jan wist zich 
staande te houden: hij leverde alleen vakwerk en, 
dat wist men naar waarde te schatten. Uiteindelijk 
dwongen vooral zijn ogen hem het werk in de 
smederij neer te leggen . 

Jans gevoel voor kwaliteit kwam ook tot uiting 
in zijn persoonlijk leven: in 1946 koos hij Marietje 
tot zijn levensgezel. Met haar bouwde hij een 
toekomst op in een groot en harmonieus gezin. 
Zij was zijn steun en toeverlaat, de laatste jaren 
meer dan ooit, en daar was hij zichtbaar dank
baar voor. 

Toen Jan stierf waren we net bezig met de voor
bereiding van de gouden bruiloft die op 9 juli 
gevierd zou worden met een Heilige Mis in de 
parochiekerk, de plaats waar hij ontelbare keren 
is geweest om te bidden en waar hij steeds de 
kracht vond om het leven te accepteren zoals het 
kwam. In stilte bad hij om nog een tijdje bij 
Marietje, de kinderen en de kleinkinderen te 
mogen blijven. Ook hoopte hij dat, wanneer zijn 
leven een einde moest nemen, dat plotseling en 
zonder lijden zou zijn. Zo is het ook gegaan en 
dat stemt ons tot troost. 

Wij bidden dat hij nu gelukkig moge zijn bij zijn 
Heer en Schepper. 

Voor uw meeleven met het zo plotselinge over
lijden van onze lieve en zorgzame man, vader en 
opa zeggen wij u heel hartelijk dank. 

Familie Tinselboer 


