


Ter herinnering aan 

Johnny Buursen 

* 30 augustus 1931 

t 28 januari 2009 

weduwnaar van 
Truus Buursen - Mars 

Onze zorgzame vader, echtgenoot en opa is nu 
van ons heengegaan . Hij is nu bij z ij n echtgenote 
en dochter, op een plaats waar hij weer het geluk 
kan vinden . 

John, een Enschedeer in hart en nieren , is altijd 
trouw gebleven aan "zijn" stad. 

Maar ook het bu itenland was hem niet vreemd. 

Met de caravan naar Italië, met het vliegtuig 
naar andere exot isc he oorden. Hij genoot van 
zijn vakant ies met vo ll e teugen. 

In oktober nog heeft hij met Charles het Gardameer 
bezocht. De oude plekjes waar hij en zijn gezin al 
zo vaak waren geweest, voor de laatste keer gezien. 

Speciale momenten d ie hij gelu kk ig nog mee 
heeft kunnen maken . 

Hij was het boegbeeld van Volkswagen - Audi in 
Enschede en omstreken. 

Ru im 30 jaar was hij het aanspreekpu nt binnen 
Kokkeler, waar hij en zijn gezin naast de zaak 
woonde aan de Kuipersdijk . Zeven dagen per 
week, bijna 24 uur per dag was hij er voor de 
zaak, maar ook voor zijn gezin. Ze hebben er 
een zorgeloos, ge lukkig leven geleid . 

Van zijn kl einkind eren heeft hij vanaf het begin 
af aan volop genoten. Tim, Thomas en Simone 
waren de grootste schat die er voor hem bestond. 
Na het overl ijden van zijn vrouw Truus in 1999 
veranderde zijn hele wereld , hij stond er a ll een 
voo r. In 2002 overleed tevens zijn dochter 
Mireille, waar hi j hee l veel moeite mee heeft 
gehad. De jaren daarna heeft hij , ondanks alle 
tegenslagen , een gelukkig leven kunnen leiden. 

Voora l Doedels, zijn trouwe viervoeter, gaf hem 
weer veel pl ez ier in het leven. 

Helaas is John op 28 januari 2009 overleden, 
na een kortstondig ziekbed. 

Wij danken hem dat hij altijd voor ons klaar 
stond, als trouwe vader en opa. 


