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In liefdevolle herinnering aan 

Jan Volker 
echtgenoot van 

Miny Volker - ter Linde 

Jan Volker is geboren op 7 mei 1928 te De Lutte en overleed 
thuis op 28 november 2012. 
We hebben voor hem gebeden tijdens de avondwake op 
3 december in de H. Plechelmuskerk te De Lutte. Na de 
uitvaartplechtigheid op 4 december hebben we hem te rusten 
gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Hij werd geboren als oudste in een gezin van 13 kinderen op 
boerderij 't Duivelshof. Na zijn schoolperiode ging hij aan de 
slag in het ouderlijk huis als boer. In 1948 is hij samen met 
zijn ouders begonnen met een loonbedrijf. 
In 1956 heeft hij Miny ontmoet en op 21 november 1961 
zijn ze getrouwd. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren. 

. Zijn gezin was voor hem heel belangrijk. Jan was een 
man van deze tijd en had vertrouwen in de toekomst. Zijn 
14 kleinkinderen waren zijn trots. Ook van de schoondochters 
en schoonzoons genoot hij . Hij had zo een groot, rijk gezin. 
Het verlaten van 't Hengelman was voor hem een grote 
stap. Afscheid nemen van zijn roodbonte vee deed hem veel 
verdriet. Een grote troost was de voortgang van het loon- en 
grondverzetbedrijf. Het bouwen van hun eigen woning deed 
ze erg goed. Hier hebben ze samen bijna 14 jaar met veel 
plezier gewoond. Dagelijks bezocht hij het bedrijf om op de 
hoogte te blijven . 

De vakantie's samen met Miny waren onvergetelijk. Jan was 
een gelovig man en een zondag zonder hoogmis was voor 
hem niet compleet. 
Tevens was hij ook groot fan van blaasmuziek. Dankbaar 
keken ze terug op hun 50-jarig huwelijksfeest vorig jaar. 
Echter dit voorjaar begonnen voor Jan de jaren te tellen, 
het koste hem moeite om de dagelijkse dingen te doen. 
Vrijdag 23 november is hij met Miny voor het laatst op het 
bedrijf geweest. Op zaterdag 24 november kreeg hij een 
hersenbloeding die hem fataal werd . Gesterkt door het 
H. Sacrament van de Zieken is hij thuis rustig ingeslapen op 
28 november 2012. 

Ma zei : "Ik heb een heel mooi leven met hem gehad. We 
hebben lief en leed goed met elkaar kunnen delen". Wij als 
kinderen en kleinkinderen blijven hem herinneren als een 
fantastische en lieve vader en opa. 

Pa bedankt voor alles, "Het beste". 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa zeggen wij 
u hartelijk dank. 

Miny Volker - ter Linde 
Kinderen en kleinkinderen 


