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Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Jacobus Kraesgenberg 

echtgenoot van 

Maria Josephina Luyerink 

Hij werd 25 juli 1917 geboren te Losser. Hij 
overleed 21 februari 1999 te Overdinkel. Na de 
uitvaartviering op 25 februari d.a.v. in de 
parochiekerk van de H. Gerardus Majella te 
Overdinkel hebben we hem te rusten gelegd op 
het R.K. kerkhof aldaar. 

Hij werd geboren op het Erve Kraesgenberg 
aan de Dinkel in een gezin met 3 jongens en 3 
meisjes, aan wie de ouders erg jong ontvielen, 
de een overleden en de ander begraven op 
"Sint Jöpke", Johan's verjaardag. Iets wat zich 
een generatie later herhaalt, nu Johan begraven 
wordt op de verjaardag van zijn zoon Jan. 
Johan die in 1950 bij zijn trouwen Erve Luyerink 
betrok, waar hem 4 kinderen werden geschon
ken: een dochter en drie zoons. 
Pa, een man met karakter en een weloverwo
gen standpunt. Iemand die bij ziekte of tegen
slag niet in paniek raakte, doch rustig zichzelf 
bleef. Pa die het liefst thu is was op de boerderij, 

dicht bij zijn werk. Daar voelde hij zich op zijn 
gemak, dankbaar voor de goede zorgen van 
zijn vrouw, gesteld op het bezoek van de kinde
ren en kleinkinderen , genietend van wat hij dan 
hoorde. 
Pa, een man die zich sterk verbonden voelde 
met de natuur. Boer in hart en nieren. Iemand 
die geen horloge nodig had om de tijd te weten . 
Een vader en grootvader die je bezig liet en pas, 
wanneer dat nodig was, zei hoe je iets ook of 
beter kon doen. 
Een gelovig man, tot op hoge leeftijd een trouw 
kerkganger bij de paters van de Bardel of in de 
parochiekerk. Zelfs zó dat hij vroeger, wanneer 
het glad was, lopend naar de kerk ging. Iemand 
die als de getrouwden 's zondags op bezoek 
kwamen, diplomatiek navraag deed of ze naar 
de kerk waren geweest. 
We zullen ons hem blijven herinneren als een 
goede man, een toegewijde vader en een lieve 
grootvader, dankbaar voor de aandacht en zor
gen de laatste maanden aan hem besteed. Een 
man van "Sint Jöpke", iemand uit één stuk en 
zoveel jaren vertrouwd rustpunt op zijn boerderij . 

Pa en opa, dank voor al les ! Rust in vrede ! 

Voor uw medeleven en blijken van belangstelling tij
dens de ziekte en na het overl ijden van mijn man, onze 
vader en grootvader zeggen wij u oprecht dank. 

M.J. Kraesgenberg - Luyerink 
kinderen en kleinkinderen 


