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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Johan Maartens 

die op 5 april 1929 in Losser geboren werd. 
Hij W'flS gehuwd met 

Annie Westenbroek 

Op 20 februari 1996 overleed hij thuis. We heb
ben hem op 23 februari, na een Uitvaartviering 
in de St. Martinuskerk te Losser, naar het cre
matorium te Usselo begeleid. 

Nu wij afscheid moeten nemen van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, zijn wij ver· 
drietig om het gemis. Maar we weten ook dat we 
hem dankbaar zullen blijven herinneren zoals 
hij geleefd heeft. 
Hij heeft gewerkt en gezorgd voor zijn gezin, voor 
zijn vrouw en kinderen. Altijd stond hij voor hen 
klaar om te helpen. En met name de kleinkin
deren hadden een bijzondere plaats in zijn hart. 

Heel jong al kreeg hij te maken met ziekte, waar
door hij al vroeg zijn werk moest opgeven. 
Toch bleef hij altijd bezig en hij klaagde nooit. 
Hij was ook een man van weinig woorden. Pijn 
en lijden wist hij in stilte te dragen. 
Lang heeft hij gewerkt voor de begrafenisvere
niging. Zo kwam hij in kontakt met heel veel 
mensen en dat deed hij graag. 
Zijn grootste hobby was zijn auto. Op latere leef
tijd haalde hij nog z.ijn rijbewijs. Samen met moe
der de natuur in en op vakantie met de auto, dat 
was zijn lust en zijn leven. Het is jammer dat hij 
er niet langer van mocht genieten. 
Gehecht als hij was aan de mensen om hem 
heen, zo moeilijk vond hij het om hen los te la· 
ten, toen een ernstige ziekte het afscheid dich· 
terbij bracht. Hij is zeker dankbaar voor de 
liefdevolle zorg, waarmee zijn vrouw en ook de 
kinderen hem omringd hebben tot op de laatste 
dag. Als een gelovig mens heeft hij geleefd. 
Zo bevelen we hem nu aan bij God. Dat hij mag 
leven in Zijn Liefde, in Zijn Vrede. 

Johan, pa, opa, bedankt voor alles. 
Rust in vrede ! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
dierbare man, onze zorgzame vader en opa. 

J.H. Maartens-Westenbroek 
Kinderen en kleinkinderen. 


