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In dankbare hennnenng aan 

Johan Evering 

• 28·08-1936 t 26-11-2007 

44 iaar echtgenoot van Manet1e Kroeze 

Johan s leven begon 71 1aar geleden m Losser 
op 28 augustus 1936. z,n ieugd was vol warm· 
te en gezelhghe1d 1n een groot gezin Van hUIS uit 
kreeg htJ mee dal ie hard moest werken 1n het 
leven. Hij heeft 30 1aar met plezier m de textiel 
gewerkt en vanaf z11n 50e 1aar b11 de Schakel. het 
huidige Topcraft 

Op z11n 21 e kwam h1J Manet1e tegen. Het was het 
begin van 6 1aar verkering en een huwelijk van 44 
1aar. Helaas werd het gezin maar uitgebreid met 
één kind, zi1n dochter Anita. Graag had hiJ ook 
een groot gezin gehad Dat kreeg h1J alsnog met 
de komst van Jurgen en later 3 kleinkinderen H11 
verheugde ZJch telkens enorm op het bezoek 
van hen en genoot hiervan volop. 

De derde zondag in oktober stond voor het 
bezoek aan de Gerardusprocessie in Overdinkel 
en dat ging altijd gepaard met boterkoek en 
cadeaut1es. Dit jaar ging hij er voor de 61 e keer 
naar toe. 

Johan was ook eigenw11s en koppig Als hiJ iets 
1n zijn hoofd had moest dat ook direct op zi1n 
manier gebeuren. Hulp accepteren ging hem 
moelliJk af, typerend voor hem waren z11n laatste 
woorden voor hij stierf Toen Manetie zei 1k ga 
hulp halen. zei hij: nee. hoeft met• 

De laatste 1aren was Johan het liefste thuis . 
samen met Manetie. Arnta. Jurgen en klemk1nde· 
ren. Als 1k de oude toren maar kan zien. dan is 
het goed zei h11 altJJd. H1J vroeg niet veel voor 
zichzelf. Gezellig samen een pot1e kaarten. lek· 
ker eten. voetbal kijken en h11 was tevreden H11 
was veel te druk met hel zorgen voor anderen en 
vooral met de zorg voor Manetie. Dag en nacht 
stond hiJ voor haar klaar en hoewel z11n hchame· 
lijke conditie ook steeds minder werd, heeft hi1 
dit tot ZlJn dood volgehouden 

Papa. we zijn ie heel dankbaar voor alles wat 1e 
voor mama en ons gedaan hebt Je was een 
goed mens en 1e hebt het goed gedaan We zul· 
len je heel erg missen. 

WiJ zijn heel dankbaar voor uw medeleven, 
betoond na het overlijden van Johan, papa en 
opa. 

Manet1e 
Amta en Jurgen, 

Adne. Bente. S1lke 


