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In dankbare hennnering aan 

JOHAN KOEHORST 

Op 3 september 1919 werd hij geboren te Oud-Ootmar
sum Hij overleed op 16 juni 1999 in het Medisch Spec
trum Twente te Enschede. Op 21 juni daaropvolgend 
hebben we tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk 
van de H.H. Simon en Judas te Tilligte afscheid van hem 
genomen. waarna we hem te ruste hebben gelegd op het 
parochiekerkhof. 

Al op jonge leeftijd trad hij als leerling zadelmaker in 
dienst bij schoenenzaak Mensink te Denekamp. In de 
oorlogsjaren werkte hij, zoals zovelen in deze regio, in de 
textielindustrie te Nordhorn. Ondanks de enigszins bizar
re omstandigheden keek hij met plezier op deze 
dienstbetrekking terug, niet omdat het werk hem zo goed 
beviel . maar vooral omdat hij ma op de werkplek ont
moette. Ze trouwden op 24 januari 1945. Meer dan vie
renvijftig jaar waren ze gelukkig gehuwd. Uit hun huwelijk 
werden zeven kinderen geboren. Na de oorlog hervatte 
hij zijn werkzaamheden bij Mensink. In zijn bijbaantje als 
kelner. heeft hij de dorst van velen gelest. Daarnaast 
vond hij nog de lijd om zich voor de gemeenschap van 
Tilligte in te zetten. Hij was jarenlang lid van de destijds 
vermaarde zangvereniging Bel Canto en liefst negenen
vijftig jaar trouw lid van het parochiêle zangkoor. waar
voor hij bij gelegenheid van zowel zijn 40-jarig als 50-
iarig jubileum kerkelijk werd onderscheiden. Na afloop 
van de wekelijkse hoogmis beleefde hij veel plezier met 
zijn strijdmakkers van de kruisjasclub. 

In 1965 was hij één van de oprichters van Tilligte SV. 
Gedurende vele jaren gaf hij als bestuurslid zijn beste 
krachten aan de plaatselijke voetbaltrots 
Op achtenvijfligjarige leeftijd trad hij vervroegd uit, maar 
uiteindelijk werd zijn werk in de daaropvolgende periode 
tevens zijn hobby. Hij was dagelijks in zijn schuurtje te 
vinden. Vooral de vertegenwoordigers uit de paarden
sport wisten spoedig de weg naar zijn voor buitenstaan
ders wat chaotisch aandoende, maar voor hemzelf per
fect geordende werkplaats te vinden. Wijlen Pastoor Ter
ra, onze legendarische voormalige buurman, liet zich bij 
één van zijn vele bezoekjes ontvallen: "Het atelier van 
Johan Koehorst is het gezelligste plekje van Tilligte". In 
de loop der jaren maakte zijn fysieke toestand het hem 
steeds vaker onmogelijk om zijn werkzaamheden in het 
schuurtje voort te zetten. Hij richtte zich noodgedwongen 
op hobby's die minder van zijn krachten vergden. Het 
repareren van klokken was een favoriete bezigheid, 
evenals televisie kijken en het lezen van vooral heem
kundige lectuur. 
Wij houden hem in herinnering als een bescheiden. 
vriendelijke en gelovige man die zich in zijn laatste jaren 
het best thuis voelde in zijn eigen vertrouwde omgeving, 
bij zijn familie en in het bijzonder bij ma, die hij in zijn 
moeilijke laatste levensmaanden vaak 'mi1n verpleegster
tje' noemde. We zullen zijn droge humoristische zins
wend ingen missen. Hij is uit ons leven weggenomen, 
maar hij leeft voor altijd voort 1n onze gedachten. Zijn 
geloof doet ons vertrouwen dat hij zijn geluk gevonden 
heeft bij God. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden 
van mijn echtgenoot en onze vader, groot· en overgroot
vader danken wij u hartelijk 

Familie Koehorst 


