
t Wut hij wilde kon niet meer 
het fa' goed -:;o al doet het :.eer 

In dankbare herinnering aan 

Johannes Hendrikus Kraesgenberg 

Johan werd geboren in Overdinkel op 8 juni 
1927 als j ongste in een gezin van 3 kinderen. 
Hij groeide op samen met zijn zus en broer op de 
boerderij . 
Na de ambachtschool ging Johan werken als 
meubelmaker in Enschede. Rond zijn 30ste 
levensjaar heeft hij bijna 2 jaar in het sanatorium 
in Wijk aan Zee gelegen ten gevolge van tbc. 
Na terugkomst pakte hij zijn werk weer op. 
In 1973 raakte hij arbeidsongeschikt. 
Hij nam toen meer de dagelijkse huishoudelijke 
taken en de verzorging van moeder op zich. 
Johan hield van het buitenleven. In de weekenden 
trok hij veel op met zijn familie en hun gezinnen. 
Hij hield ervan om uitstapjes te maken. Ook van 
de reis naar Lourdes en de vakanties die hij later 
maakte heeft hij genoten. 
Johan had ook thuis graag mensen om zich heen. 
Hij vond het fijn als ze hem hielpen met de huis
houding maar het sociale aspect was zeker zo 
belangrijk voor hem. Hij heeft het geluk gehad 
dat hij jarenlang vertrouwde personen om zich 
heen had. 

Het plotselinge overlijden van Hendrik in 1985 
was een moeilijke periode in zijn leven. Hij moest 
toen keuzes maken. Snel was duidelijk dat hij niet 
alleen wilde blijven wonen. In december 1986 
zijn wij bij hem komen wonen aan de Ruhenber
gerweg. In het begin was het van beide kanten 
soms wennen. Toen Maarten geboren werd was 
hij er trots op dat er na 64 jaar weer een Kraes
genberg op zijn erf geboren was. Ook met de 
geboorte van Nicole was hij ingenomen. Het zien 
opgroeien van hen gaf hem veel vreugde. 

De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor 
hem. Johan had moeite met het ouder worden. 
Veel mensen om hem heen vielen weg. Toen ook 
het fietsen en autorijden niet meer ging viel dit 
hem zwaar. Ook bij de dagelijkse verzorging had 
hij hulp nodig. Hij vond het prima dat de thuis
zorg hem hierbij assisteerde. Afgelopen juni lukte 
het helaas niet meer om thuis te blijven wonen en 
is hij opgenomen in verpleegcentrum Oldenhove 
te Losser. Na de ziekenzalving te hebben ontvan
gen is hij op 20 augustus 2012 rustig ingeslapen. 

Wij hebben voor hem gebeden tijdens de avond
wake op 23 augustus in de H. Gerardus Majella
kerk te Overdinkel. Na de uitvaartviering op 24 
augustus in bovengenoemde kerk hebben wij hem 
begraven op het R.K. kerkhof naast de kerk. 
Johan. bedankt voor de fijne tijd samen. 

Bedankt voor uw medeleven en belangstelling. 

Frans en Helma 
Maarten, Nicole 




