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echtgenoot ,an 
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Wij hebben afscheid van Sjonnie genomen op maandag 
8 september tijdens de uitvaartviering in de St. Martinus
kerk te Losser. Op dinsdag 9 september hebben wij hem 
begeleid naar het crematorium te U,selo. 

Sjonnie werd gehoren in Losser en groeide op in een gezin 
van 11 kinderen. Na de basisschool ging hij werken in 
een fabriek. Later was hij werkzaam in de wegenbouw. 
Op 62-jarige leeftijd ging Sjonnie met prepensioen. 

Op 21 j uni 1974 trouwde Sjonnie met Marietje in de 
R.K. kerk in Rossum. Samen hebben zij Judith en Manon 
gekregen. twee geweldige dochters. In de loop van de 
jaren kwamen de beide schoonzoons Thomas en Hem1an 
met wie hij erg hlij was. In 2008 en 2011 werden lij n 
oogappeltjes Jikke en Diede geboren. Als opa was hij 
zo tmt.s als een pauw. 

Kamperen was zijn lust en zijn leven. Eem met de tent, 
later met de vouwwagen en uiteindelijk met de caravan. 
De eerste jaren werd er gekampeerd in eigen land. 
daarna was Duitsland favoriet. Toen de kinderen niet 
meer meegingen op vakantie ontdekte hij Oostenrijk. 

Menig vakantie hebben Sjonnie en Marietje hier 
doorgebracht. De bergen, de vriendelijkheid , ·an de 
mensen en natuurlijk het lekkere eten spraken hen erg 
aan. Oostenrijk werd zelfs in de winter ontdekt als 
kampeerland. De laatste twee jaar heeft hij samen met 
Marietje nog erg kunnen genieten van de vakanties in 
O<>llllarsum. Hij vond het erg gezellig als de kinderen 
en kleinkinderen hier op visite kwamen. 

In maart 2013 kreeg Sjonnie te horen dat hij acute 
leukemie had. Vol goede moed onderging hlj de 
chemotherapie. Na een aantal behandelingen was de 
leukemie verdwenen. Sjonnie begon aan een traject 
van onderhoudskuren dat d1ie jaar zou moeten duren. 
ln december 2013 werd hij opnieuw opgenomen in het 
ziekenhuis. daar bleek hij zieker dan verwacht. 
Ook deze tegenslag. een alvleesklieromsteking, 
heeft Sjonnie overwonnen. Hij voelde zich goed en 
samen met Marietje ondernam hij allerlei activiteiten. 
Van een bezoekje aan de Waarbeek met de kleinkinderen 
tot fietstochten naar Rossum en Denekamp. 
Op 15 augustus werd Sjonnie wederom opgenomen in 
het ziekenhuis, op dat moment had hij heel goed door 
dat de ans "aarschij nlijk geen goed nieuws had. 
Helaas had hij het bij het rechte eind. 

Wij danken jullie allen voor jull ie belangstelling en 
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden ,an 
mijn lieve man, on1.c ,ader en onze trot.se opa. 

Marietje 
Judith en Herman. Jikke. Diede 
Manon en Thomas 




