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Ter dankbare herinnering aan 

JAN VELLENER 
echtgenoot van ANNIE IN HET VëLD 

eerder gehuwd geweest met GRADA LINDEBOOM 

Hij werd geboren te Almelo op 6 augustus 1916. 
Hij overleed geheel onverwacht te Oldenzaal 
op 29 oktober 1989. 
De Plechtige Uitvaart vond plaats vanuit de 
St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 1 november 
1989, waarna de crematie te Usselo. 

Slechts enkele dagen geleden wss zijn dierbare 
vrouw weer voorgoed thuis vanuit het revalidatie· 
centrum "het Roessingh" te Enscneae. Al die 
weken had hij haar dagelijks bezocht. Achteraf 
zeggen we dat alle problemen, ook die van de 
toekomst, levensgroot op hem afkwamen en het 
was zijn natuur dat hij niets uit handen kon 
geven. Voor hemzelf was het een barmhartige 
dood, zonder pijn en strijd. Maar de schok was 
des te groter op die vroege zondagmorgen. 
Waarom moest dit zo gebeuren ? Wij krijgen 
geen antwoord. 
Negen jaar geleden zochten beiden een nieuwe 
toekomst na het pijnlijk verlies van hun levens· 
partners. Twee jaar geleden verlieten ze hun 
woning aan de Papaverstraat en kwamen in een 
aanleunwoning van de Mariahof. 

Bijna 40 jaar heeft hij gewerkt bij de Nederlandse 
Spoorwegen. Daar hield hij zijn punktueel tijds
gevoel van over. Hij was een groot voetballief
hebber, vooral ook omdat hij daar zijn klein· 
kinderen bezig zag. Hij hield van de natuur en 
genoot van fietstochten door het mooie Twentse 
land. De vacanties werden aangepast, hoewel hij 
moeilijk accepteerde dat het niet meer ging zoals 
vroeger. 
Hij was een trouwe bezoeker aan het hoofdge
bouw voor een kopje koffie en een partij biljarten. 
Ook daar missen ze hem. 
Met een diep geloof stond hij in het leven en 
bezocht !louw de kapel. Daarom was hij niet 
geheel onvoorbereid voor zijn sterven. Wij kunnen 
niet geloven dat zijn leven vergeefs is geweest. 
Wij houden een mooie herinnering aan hem. 
De goede God zal hem nu verwelkomen bij Hem 
thuis waar plaats is voor allen die hem nabij 
waren. 
Ondanks ons verdriet zijn wij dankbaar voor zijn 
goed en zorgzaam leven. 
Moge hij nu rusten in de vrede van de Heer. 

Voor al uw blijken van belang· 
stelling en medeleven betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

Mevr. A. VELLENER 

De kinderen en 
kleinkinderen fam. Roord 

Oldenzaal, 1 november 1989 




