
~ Ttr htrinnmng 44n 

~Tor ons grote verdriet is geheel 
onverwacht van ons heengegaan 

mijn lieve man, zorgurne vader en opa 

Johan Bokdam 
echtgenoor van 

ANNIE BOKDA~ ·TEN DOESCHOT 

Hij u'trd g~borm op JO ftbruari/927 u &mtrbro~lun 
worons vul te vrotg na u11 wtlbtsutd kvm, 

heengtgaan op 23 dmmbtr I 995. 

Johan is geboren ili oudste zoon in een gezin van 
acht kinderen op "erve Röttink". Van jongs ~f 
aan was hij al begaan met her leven op de 
boerderij. Zijn aandachc ging in het begin 
vooral uit naar koeien en paarden. Hij was 
actief deelnemer aan fokveedagen en paude
concoursen, waarop hij goede resultaten 
behaalde. Bescheiden als h11 was trad h1) hier· 
mee nooit op de voorgrond. Op 11 mei 1960 
trouwde hij met Annie ren Doeschor, 1n het 
verdere leven zijn steun en toeverlaat. Samen 
kregen u drie zoons en een dochter, waarnaar, 
zodra de tijd her toeliet, al zijn aandacht u1t· 
ging. 

Op JOnge leefrijd kreeg hij reuma, een pijnlijke ziekte 
die hij rot op het einde van zijn leven zonder wan
klank heeft gedragen. Toen her eigenlijke boerenwerk 
hem hierdoor zwaarder viel legde hij zich tOe op her 
houden en verzorgen van pluimvee, henen en rect'n. 
7jjn bdangndling ,·oor de boerderij heeft hij echter 
altijd gehouden. ZIJn kennis en ervaring werd door 
zijn naaste omgeving erg gewaardeerd. 
Sril tirren kon hij nier. Vader wilde altijd bezig zijn. 
Had hij niets re doen dan zocht hij wel war op. Sinds 
anderhalf haar was hij opa van drie kleinzoons, iets dar 
hij met veel plezier en uors beleefde. Oppassen deed 
hij graag. Ook de kinderen waren dol op hun opa. 

Alndit alles is nu een eind gekomen. Dar we nu voor
goed afscheid nemen van een lieve man, vader en opa 
is nog moeilijk te begrijpen. 

We zullen je altijd blijven missen, doch je blijft in ons 
hart. 

U die vcd voor mijn lieve man, onze vader en opa 
heeft berekend en dn afscheid met ons heeft willen 
delen, zeggen wij oprecht dank. 

Annic Bokdam • ren Doeschot 
IGndercn en kleinkinderen 

Bornerbrock, 28 december 1995 
Bokdamsweg 2 


