


Ter herinnering aan 

Johan lpskamp 

echtgenoot van Fia lpskamp - van Alstede. 

Johan is geboren op 15 mei 1929 in Lonneker. 
Hij is opgegroeid met zijn zus en broer in een 
fijn gezin. Op 4 mei 1957 is hij getrouwd met 
Fia van Alstede. 
Na een gelukkig huwelijk van bijna 55 jaar is 
haar steun en toeverlaat geheel onverwacht 
overleden in zijn slaap op 6 februari 2012. 
Ondanks de lichamelijke beperkingen van Fia 
hebben ze samen erg genoten. Vaak van kleine 
dingen. Bijvoorbeeld even naar de markt op 
het van Heekplein. Soms ook van de vakanties, 
zoals met de boot van de Zonnebloem of naar 
de Schaepkens van St. Fijt. Dat waren hun 
favoriete weekjes. 

Johan was een graag geziene man. Zijn 
omgeving kon altijd een beroep op hem doen. 
Dat zal door velen gemist worden. Zijn 
hulpvaardigheid werd zeer gewaardeerd. En 
zijn opgeruimde karakter bracht hem veel 
genegenheid en vriendschap. 
Ook was hij een verenigingsman. 

Eerst was dat voetbalvereniging EMOS en later 
de biljartverenigingen en de 
bewonerscommissie van AriënsZorgpalet. 
Sport was zijn passie. Daar heeft hij zij n hele 
leven van genoten. 
Vele jaren zwom hij iedere week zijn baantjes. 
In 2005 is Johan samen met Fia in de 
Espoortflat komen wonen. Ze hebben daar met 
veel plezier gewoond. Achter de geraniums op 
het balkon, want bloemen daar kon hij niet 
zonder. 
Johan heeft zijn hele werkzame leven bij de 
firma Jannink gewerkt. In de graveerderij. 
Dat was nauwkeurig werk, wat goed bij hem 
paste. 
Daarna heeft hij ruim 24 jaar van zijn pensioen 
genoten. 
Alhoewel zijn gezondheid de laatste maanden 
ietsje minder was, heeft niemand voorzien dat 
hij zo onverwacht zou kunnen overlijden. 
Daarmee blijft een grote leegte achter voor Fia, 
zijn familie, de vrienden en de buren. 

Wij danken u voor uw vele blijken van 
medeleven na het overlijden van Johan. 

Fia lpskamp - van Alstede 
Zus, schoonzussen en zwager 
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