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Ter dankbare herinnering een 

JOHAN EXTERKATE 
echtgenoot van MARIE WINKEL 

Hij werd op 4 Januari 1934 geboren te Borner
broek. Nog voorzien ven het sacrament der 
zieken 1s hlJ aldaar plotseling overleden op 13 
augustus 1985. 17 Augustus d e.v hebben we 

hem te ruste gelegd op het kerkhof van de 
St Stephanus-peroch1e te Bornerbroek. 

Niemand heeft kunnen voorzien dat h1J zo vroeg 
uit ons midden zou worden weggenomen On
verwachts Is h~ on zun slaap door de dood 
overvallen. Z1Jn vrouw en zijn zoon. met wie 
hij samen een gelukkig gezin vormde. zul1en 
hem het meeste missen. Maar ook voor zijn 
broers en zussen, zijn verwanten, vrienden en 
kennissen betekent het heengaan ven deze op
gewekte mens een groot verlies 
Hij hield er niet van op de voorgrond te treden 
Onopvallend ging hU 21jn eigen weg. Hij deed 
wat hij meende te moeten doen. HIJ sprak uit 
wat hij meende te moeten zeggen en hij gaf wat 
hij kon missen. Behulpzaam van eerd stond hij 
klaar om iedereen te helpen die op een of 
andere wijze zijn hulp of bijstand nodig had. 
Hij hie ld van de natuur. Met zorg bewerkte hij 
zijn tuin. Vooral de bloemen kregen zijn bij
zondere aandacht. HIJ was blU omdat hij na een 
periode van werkeloosheid weer opnieuw werk 
had gevonden. HIJ wl lde graag meedoen en er 
bij horen. HIJ zocht zijn vermaak In de kring 
van zijn familie en temidden van zijn vrienden. 
Een gezellig kaartavondje; een middag vissen 
met zijn zoon; een ,rustige fietstocht In de om
geving, dat waren ven die kleine genoegens 
waarvan hij echt kon genieten 

Hij was een rechtschapen man. Recht en ge· 
rechtigheld stonden hoog bij hem aangeschre
ven. Zijn levenshouding werd gedregen door 
zijn geloofsovertuiging. Hij was een oprecht 
christen, die zijn geloof niet alleen met woor
den beleed maar ook daadwerkelijk beleefde 
Wij willen bidden: Heer wij begrijpen niet weer
om U deze goede man en lieve vader zo vroeg 
van ons hebt weggenomen Wij willen proberen 
ons in gelovig vertrouwen neer te leggen blJ 
uw goddelijk Raadsbesluit Kom onze zwakheid 
te hulp en wil uw dienaar. om wiens heengaan 
wij bedroefd zijn , binnenleiden In uw Konink
rijk van vrede. 

Voor de blijken van belangstelling ondervonden 
na het overlijden en bij de uitvaart ven mijn 
lieve man en fijne pappa, zeggen wij u ellen 
onze hartelijke dank. 

Marle Exterkate-Winkel 
John 

Bornerbroek. augustus 1965 


