
Ter dierbare herinnering 

aan 

Johan ter Horst 
Geboren 12 oktober 1948 te Deurningen 
en overleden 16 december 2006 te 
Deurningen. 

No een gezongen uitvaartviering 
hebben we hem begeleid naar Usselo 
voor de crematie op 20 december 2006. 

Johan groeide op in een gezin aan de 
Hengelosestroot. Hij had iets met 
techniek en zo begon hij bij een klein 
bedrijf met vrachtwagens. 
Moor zijn droom was altijd om met een 
grotere vrachtwagen te rijden, zodat hij 
ook wat van de wereld kon zien. 
Dot kon toen hij bij Bettmon in Hengelo 
in dienst kon komen. Hier genoot hij van 
zijn werk, dol ook zijn hobby was, meer 
don 30 jaar. 
In het weekend was hij met broer Bennie 
longe tijd de voste chauffeur van de 
handbaldames van DSVD. 
Johan was altijd met Bennie bij zijn 
ouders blijven wonen, zolang ze leefden. 
Als jongste was moeder altijd erg op hem 
gesteld. 

Met broer Bennie hield hij ervan om met 
hun moten een glaasje te drinken bij de 
Eik in Deurningen . 
Johan was een man, die een duidelijk 
ritme in zijn leven had. Hij vroeg niet veel 
voor zichzelf, was een rustig persoon . 
Alleen zijn auto betekende wel veel voor 
hem. 
Hij was altijd blij als hij weer de klein
kinderen van zus Ans zag. 
Nog maar enkele maanden geleden 
werd duidelijk dal Johan een ernstige 
ziekte had. Toch had hij nog hoop weer 
achter het stuur te kunnen. Echter zijn 
krachten nomen zo snel af. dot hij 
besefte, dat het naar het einde toe ging. 
Hij was dankbaar, dat hij bij Bennie thuis 
kon zijn de laatste dagen. Hij klaagde 
nergens over en accepteerde de zorg. 
Te vroeg, maar heel rustig is hij gestorven. 
Een stille leegte b lijft thuis achter. 
We hopen dat je nu samen met je ouders 
het Eeuwig Geluk mag delen. 

Wij wi ll en iedereen graag harte lijk 
bedanken voor uw belangstelling en 
medeleven rond het overlijden van 
onze broer en zwager Johan. 

Broer, zussen en zwagers. 


