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In liefdevolle herinnering 

Johan Kortink 

echtgenoot van Fia ten Vergert 

• 4 april 1933 t 1 0 juni 2008 

Johan werd geboren op 4 april 1933 in Lonneker, 
waar hij opgroeide met zijn ouders, broers en 
zussen. 
Na de opleidingen is hij gaan werken als schilder 
en later verkoper in een doe het zelf zaak. 
In de jaren 50 ontmoette hij Fia ten Vergert waar
mee hij op 18 augustus 1959 in het huwelijk trad 
en in Lonneker kwamen te wonen. Samen kre
gen ze daar 4 kinderen Annette, Jose, Wilfried en 
Silvia. 
In 1971 zijn ze verhuisd naar Overdinkel, na jaren 
hard werken werd het huis aan Sterkerstraat 1 
hun eigendom, ze waren erg trots om dit te kun
nen bereiken. Alles deed Johan eraan om in, en 
rond het huis, verzorgd eruit te laten zien. Het 
schilderwerk, de straat aanvegen, tuin harken en 
bloemen in overvloed, Johan kon hier enorm van 
genieten, als hij buiten, achter thuis zat. 
Genieten kon hij ook van zijn kanaries, die hij zelf 
kweekte en uiteindelijk meenam naar de ten
toonstelling, dit leverde hem veel prijzen op. 

Johan hield ervan om samen met zijn vrouw Fia 
op vakantie te gaan dit was zijn lust en zijn leven. 
Samen gingen ze vaak fietsen in de natuur dit 
was ook een grote passie voor hem. 
Na een plotselinge herseninfarct, bijna 3 jaar 
geleden is het leven enorm veranderd. Na 3 
maand ziekenhuis en niet meer terug te kunnen 
keren naar eigen huis, werd opname in verpleeg
huis Oldenhove een feit. Johan was hulpbehoe
vend, rolstoel afhankelijk maar wat Johan het 
ergste vond was niet meer te kunnen zien. Hij 
was een sterke man die je nooit hoorde klagen. 
Ondanks zijn ziekte is hij altijd liefdevol en 
opmerkzaam geweest voor iedereen. Blij om zijn 
vrouw Fia, kinderen en vooral kleinkinderen in 
zijn nabijheid te hebben. 
Op dinsdag 10 juni 2008 is Johan nog naar "het 
huisje" geweest, goed van geest en met humor 
is de middag omgegaan. Fia heeft hem terug 
gebracht naar het verpleeghuis en verzorgd ach
tergelaten. Tot ·s avonds 22.00 uur het bericht 
kwam dat Johan rustig in zijn slaap is overleden. 

Johan, je was een lieve man voor je vrouw, een 
lieve vader, schoonvader voor je kinderen en een 
lieve trotse opa voor je kleinkinderen. We zullen 
je missen en nooit vergeten. 

Met dit aandenken willen wij U dank zeggen voor 
uw belangstelling tijdens vaders ziekte en na zijn 
heengaan. 

Fia, kinderen en kleinkinderen 




