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Dankbaar gedenken wij 

Johan Keupink 

echtgenoot van Annie Bonte 

Hij werd geboren te Ootmarsum op 10 augustus 
1932. Geheel onverwacht is hij op 5 februari 
1994 in het ziekenhuis te Enschede overleden. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen 
in de St. Antoniuskerk op 10 februari en hem 
daarna begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Zo ineens; volkomen onverwacht, is hij van ons 
heengegaan. Zeker, Johan was de laatste tijd 
vaak benauwd en moe. Steeds opnieuw de 
nierdialyse bleek een beproeving. Voor hem 
hoefde het soms allemaal ook niet meer zonodig 
en hij trok zich ook meer en meer op zichzelf 
terug. Toch meenden we dat hij er nog weer 
bovenop krabbelde. Hij was immers herstellende 
van een lichte longontsteking. Zijn heengaan 
heeft ons overvallen. 
Nu moeten wij afscheid nemen. Afscheid van een 
man, vader er. schoonzoon, waarmee we een 
goed leven deelden. Johan was een degelijk 
man. Hij hield niet zo van poespas. Hij was 

gewoon en gemoedelijk. Hij voelde zich dan ook 
thuis aan de voormalige Kloosterstraat, waar hij 
met z'n vrouw Annie bij haar moeder ging inwo
nen. Hun buurt kende nog gezelligheid en onder
linge saamhorigheid. Johan had hart voor z'n vak 
in de metaal. Hij ging graag op karwij. Het gaf 
hem de nodige vrijheid en variatie. Toen z'n rug 
hem in de steek liet, ging hij niet bij de pakken 
neerzitten. Hij wilde wat om handen houden. 
Twintig jaar gaf het werk aan 'de pomp' hem niet 
alleen afleiding, maar hield het hem ook onder de 
mensen. Hij was dan wel niet zozeer een uitbun
dig mens, maar voor een praatje toch altijd te 
porren. Met liefde was hij lid van de voormalige 
Schuttersvereniging en van tijd tot tijd kon hij ook 
intens genieten van muziek en dans in 'het Land
huis'. Johan was tevreden met hetgeen het le
ven hem te bieden had. We zullen hem dan ook 
blijven gedenken in liefde en dankbaarheid. Niet 
om het groots en uitbundige, maar om die vele 
kleine dingen die een eenvoudig mens zo groot 
kunnen maken. Moge hij nu rusten in vrede! 

Wij danken U allen hartelijk voor uw belangstel
ling en meeleven. 

Annie Keupink-Bonte 
Kinderen en oma 


