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Johannes Wilhelmus 

echtgenoot van 
Johanna Wilhelmina Llchtenberg 

Hij werd op 22 april 1919 te Groenlo geboren 
Volkomen onverwachts overleed hij thuis te 
Groenlo rn de morgen van dinsdag 2 november 
1999, Allerzielen De eucharistie bij zijn uitvaart 
vierden wij op 6 november in de parochiekerk van 
de H Calixtus. In de verwachting van de verrijze
nis ten leven namen wij daarna afscheid in het 
crematorium ' Slangenburg ' nabij Doetinchem 

Zijn overlijden kwam totaal onverwachts, toen hij 
even in huis kwam onder het tuinieren De turn 
was zijn grote hobby, waar hij heel wat uren mee 
bezig was. En zo kwam er een eind aan een goed 
en welbesteed leven In dankbaarheid gedenken 
wij dat hij zovele jaren de onze mocht zijn: een 
man, vader en opa, die er voor je was. Hij was een 
man met temperament, die best soms opvliegend 
kon zijn en kwaad kon worden, maar die hel ook 
als eerste weer vergeten was Hij was voor ons 
een zorgzame man. vader en opa, trots op zijn 
kinderen en kleinkinderen, een man die lollig kon 
zijn soms vol humor 

Een leven lang heeft hij hard voor ons gewerkt en 
zo gezorgd voor voldoende brood op de plank 
Voor zichzelf hoefde hij niet zoveel, zijn geluk 
was het om ons en anderen blij en gelukkig te 
maken, daarvoor kon hij alles missen. Vele jaren 
was hij vakbondsman en daarin ook kaderlid. Met 
een sterk gevoel voor rechtvaardigheid kwam hij 
op voor de mensen die in deze een beroep op 
hem deden Zo heeft hij heel wat zaakjes opge
knapt. 

Met pijn van het gemis en het los moeten laten in 
ons hart, willen wij onze God ook danken voor 
alles wat wij door hem hebben mogen ontvangen. 
Wij bidden voor hem om een veilige en behouden 
thuiskomst in het Vaderhuis, met ruimte voor 
velen. Moge hij voor altijd rusten in vrede Wij 
bidden ook dat hij mag blijven leven in onze 
harten en dat wij in een goede verbondenheid 
voor elkaar behouden mogen blijven. Mogen wij 
de kracht ontvangen om in vertrouwen met de 
lege plaats in ons midden te leren leven. 

Voor uw belangstelling en meeleven na zijn 
plotselinge overlijden zeggen wij u hartelijk dank. 

J . W. Holkenborg - Uchtenberg 
Kinderen en Kleinkinderen 


