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Ter gedachtenis aan 

JAN TIESSELINK 
echtgenoot van LENY BORGMAN 

Geboren te Hengelo op 29 j anuari 1919. Vanwege 
een ongeneeslijke ziekte is hij overleden In het 
Koningin Jul iana ziekenhuis te Hengelo op 26 
november 1987. Na een gezongen Uitvaartviering 

in de Rafaël/Exodus-kerk te Hengelo, is hij 
begraven op het r. k. kerkhof te Hengelo. 

Mijn man was intell igent, eerlijk en dapper. Zijn 
gehele leven was gericht op anderen, met name 
voor mij was niets hem te veel en ook voor de 
kinderen en de kle inkinderen was hij bijzonder 
hulpvaardig, geduldig, vol begri p en liefde. 

Ook voor anderen stond hij altijd klaar. Niemand 
deed tevergeefs een beroep op hem; zo was hij 
in de kerk acol iet en lector. Bijzondere aandacht 
had hij voor de kwetsbare mens. Hij voe lde het 
als een roep ing om voor de gehandicapten op de 
bres te staan. En als adviseur van de veren iging 
heeft hij menig leed verzacht. 

Hoewel hij bescheiden was, kon hij Intens 
genieten van het leven. Hij hield van de natuur, 
van camperen, de zee en de duinen, de frisse 
lucht. Vader ging ook graag uit en had veel 
vrienden en genoot van gezell igheid. 

Tot dat die verschrikkelijke ziekte kwam. Hij kon 
het zo moei lijk accepteren en daarom vocht hij 
voor het leven. Hij wi lde leven en bij de mensen 
zijn. In dit proces had hij steun aan zijn sterke 
karakter, maar ook aan het geloof. Hij kon niet 
begrijpen dat hij, die altijd voor anderen klaar 
stond, nu die ziekte moest hebben. Hij heeft 
geworsteld met God om uite indelijk zijn welbe
steed leven aan Hem toe te vertrouwen. 

Moge hij nu leven bij God. 

Jan bedankt voor het fijne leven samen. 

Papa bedankt voor alles. 

Opa bedankt voor alle l iefs van Caspar, Mascha 
en Niek. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn 
l ieve man, vader en opa, zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

Leny Tiesselink-Borgman 
kinderen en kleinki nderen 




