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In dankbare herinnering aan 

Jan Vrielink 
sinds 19 november 2012 weduwnaar van 

Marie Vrielink - Löbker 

Na de avondwake op dinsdag 23 juli en de 
plechtige gezongen uitvaart op woensdag 24 juli in de 
parochiekerk van de H. Pancratius te Geesteren (Ov.) , 

hebben we hem uitgeleide gedaan naar het 
crematorium "T\vente" te Almelo. 

Jan, werd geboren aan de Vriezenveenseweg te Geesteren. 
Hij groeide op in een warm gezin, samen met zijn broer 
en 2 zussen. Jan, een gelovig man, een man van goud. 
Een man met een lief karakter. Zorgzaam voor zijn 
vrouw Marie en voor zijn moeder Suzan. 
Marie had geen betere man kunnen wensen dan Jan. 
Lief-betrouwbaar-vrolijk en oprecht. Hun hele leven 
samen gedeeld, dag in dag uit. Naast de zorg voor 
Oma, zijn plicht voor zijn werk en zijn leven met 
Marie, maakte Jan ook tijd vrij voor zijn geliefde 
hobby 's: Voetbal bij STEVO en het jagen. 
Deze hobby's hebben Marie en Jan, heel veel vrienden 
gebracht. Vrienden waar ze hele leuke momenten mee 
hebben beleefd, vrienden waar ze op konden bouwen. 
De laatste jaren werd de gezondheid van Marie en Jan 
minder. Daarom hebben ze samen besloten, om naar 

een comfortabel appartement in Tubbergen te verhuizen. 
Met dit appartement waren Marie en Jan blij en gelukkig. 
De woorden van Jan: 

"Marie dit ham vol eerder mötn doon ". 

Kan iedereen zich herinneren. 

Voor de liefdevolle verzorging waren ze zeer dankbaar. 
Na 57 jaar Huwelijk is Marie overleden. 
Het verlies van Marie, heeft Jan heel moeilijk kunnen 
verwerken. 

(J)e Cevens6aan is afgeCopen 

áe grens 6ereifiJ met faatste fiJacfit. 

(J)e Jfemef gaat nu voor fiem open, 

fiij is voor eeuwig tfiuisge6racfit. 

Voor uw blijken van belangstelling gedurende de 
afgelopen periode en medeleven na het overlijden van 
Jan, op welke wijze dan ook, danken wij u oprecht. 

Tubbergen, 24 juli 2013 

Familie Vrielink 
Familie Löbker 


