
Een blijvende herinnering aan 

JOHAN EXTERKATE 

Hij werd geboren en gedoopt te Goor op 17 
oktober 1925 en ontving van zijn lieve ouders 
de namen Gerhardus Johannes. 
In een gelukkig huwelijk met Hanny ter Hotte 
werd hun Ludwig geboren. Door de dood van 
Hanny op 30 augustus 1971 werd een mooi 
huwelijksleven stuk geslagen. Heel veel ver
driet zal Johan in stilte gedragen hebben, 
wan hij uitte zijn diepste gevoelens niet zo 
gemakkelijk. 
Gelukkig ontmoette hij Annie Raanhuis, die 
door het overlijden van haar man ook wist 
wat het betekent alleen verder te moeten 
gaan door het leven. Op 7 mei 1974 trouwden 
zij in de kapel van de zusters in Goor en 
begon voor hen beiden een nieuw leven. 
Kort daarna moest Johan in Utrecht een 
zware operatie ondergaan. Toen alles goed 
afliep en spoedig herstel optrad verdween 
hun angst. 
Een hoogtepunt in het leven van Johan en 
Annie was de trouwdag van Ludwig en Ria. 
Johan deed alles om deze jonge mensen te 
helpen hun woning aan de Deldensestraat in 
orde te kr ijgen. 
Ook al was Johan afgekeurd voor het werk, 
hij kon zijn vrije tijd heel goed besteden met 
zijn hobby: het restaureren van antieke din
gen. 
Wat niemand verwacht had kwam ook nu 
weer: plotseling kwam Johan :e overlijden 
in het Koningin Jul iana Ziekenhuis te Hen
gelo op 16 augusuts 1982. 

Voor jou Annie, weer een zware slag. Wij. Je 
familie willen je nabij zijn in de moeilijke 
tijd die komen gaat en je blijft de moeder 
van Ludwig en Ria, die zovee l van je hou
den. Na de uitvaartsmls in de Petrus en Pau
luskerk te Goor op 19 augustus hebben we 
hem te rusten gelegd op het parochieel kerk
hof te Goor. 

Johan, rust in vrede en blijf bij God aan ons 
denken. 

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden 
bij het plotseling overlijden van mijn l ieve 
man en onze zorgzame vader betuigen wij 
onze hartelijke dank. 

De Fami lie 




